
                                                Додаток 38 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      
     Титульний аркуш 
 
 
              30.04.2020 
             (дата реєстрації емітентом  
                  електронного документа) 
 
               № 30/04-1 
                  вихідний реєстраційний 
                  номер електронного документа) 
 
 
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 
2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення) 

Голова 
правлiння       Морозов Роман Михайлович 
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2019 рік  

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування 
емітента 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТЕМП" 

2. Організаційно-правова 
форма емітента 

Приватне пiдприємство 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи. 

14309942 

4. Місцезнаходження 
емітента 

29000 Хмельницька область . м. Хмельницький Проспект Миру, будинок 99/101 

5. Міжміський код, телефон 
та факс емітента 

(038) 263-00-27 (038) 263-00-27 

6. Адреса електронної 
пошти 

Temp-yurist@ukrpost.ua 

7. Дата та рішення 
наглядової ради емітента, 
яким затверджено річну 
інформацію, або дата та 
рішення загальних зборів 
акціонерів, яким 
затверджено річну 
інформацію емітента (за 
наявності) 

Рішення наглядової ради емітента 
Рiшення Наглядової ради від 30.04.2020 

8. Найменування, 
ідентифікаційний код 
юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи 
та номер свідоцтва про 
включення до Реєстру осіб, 
уповноважених надавати 
інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, 
яка здійснює діяльність з 
оприлюднення 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку 
України" 
21676262 
Україна 
DR/00001/APA 



регульованої інформації від 
імені учасника фондового 
ринку (у разі здійснення 
оприлюднення). 

9. Найменування, 
ідентифікаційний код 
юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи 
та номер свідоцтва про 
включення до Реєстру осіб, 
уповноважених надавати 
інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, 
яка здійснює подання 
звітності та/або 
адміністративних даних до 
Національної комісії з 
цінних паперів та 
фондового ринку (у разі, 
якщо емітент не подає 
Інформацію до 
Національної комісії з 
цінних паперів та 
фондового ринку 
безпосередньо). 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку 
України" 
21676262 
Україна 
DR/00002/ARM 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

http://temp-mash.com/news/  30.04.2020 Річну інформацію 
розміщено на власному 
веб-сайті учасника 
фондового ринку 

  
(URL-адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст    

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента. X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.  

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.  

4. Інформація щодо корпоративного секретаря.  

5. Інформація про рейтингове агентство.  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 
емітента.  

7. Судові справи емітента.  

8. Штрафні санкції щодо емітента.  

9. Опис бізнесу. X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або 
учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): X 

1) інформація про органи управління; X 

2) інформація про посадових осіб емітента; X 

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X 

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X 

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим 
особам емітента в разі їх звільнення;  

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).  

11. Звіт керівництва (звіт про управління): X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X 

2) інформація про розвиток емітента; X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і 
доходів або витрат емітента: 

X 

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика 
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються 
операції хеджування; 

X 

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності 
та/або ризику грошових потоків; X 

4) звіт про корпоративне управління: X 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X 

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 
законодавством вимоги; X 

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X 

інформація про наглядову раду; X 

інформація про виконавчий орган; X 

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X 

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X 

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 
загальних зборах емітента; X 



порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X 

повноваження посадових осіб емітента. X 

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, 
кількості, типу та/або класу належних їм акцій. X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за 
якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з 
голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 
меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. 

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а 
також прав та обов'язків акціонерів (учасників). X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність 
публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до 
біржового реєстру: 

X 

1) інформація про випуски акцій емітента; X 

2) інформація про облігації емітента;  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  

4) інформація про похідні цінні папери емітента;  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва). 

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) 
такого емітента.  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка 
розміру статутного капіталу такого емітента.  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі 
необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження 
таких цінних паперів. 

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права 
голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за 
результатами обмеження таких прав передано іншій особі. 

X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: X 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X 

3) інформація про зобов'язання емітента; X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів.  

26. Інформація про вчинення значних правочинів.  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.  



29. Річна фінансова звітність. X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).  

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).  

32. Твердження щодо річної інформації. X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) 
такого емітента, яка наявна в емітента.  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність 
осіб, які здійснюють контроль над емітентом.  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду. X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; 

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 
іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 
активів та інших активів на кінець звітного періоду;  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 
які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 
включено до складу іпотечного покриття. 

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  

41. Основні відомості про ФОН.  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  

45. Правила ФОН.  

46. Примітки. X 
 
Примітки : Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної 
iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 
вiдсоткiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, 
оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не 
включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних 
пiдроздiлiв. 
Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не 
мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв 
емiтента. 
Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї щодо емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї  - за звiтний перiод 
емiтент не мав штрафних санкцiй. 



Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв 
емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим 
особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу 
II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" не включена 
до складу рiчної iнформацiї, оскiльки серед акцiонерiв Товариства вiдсутнi його засновники. 
Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв 
емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика 
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї 
хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi 
та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс 
корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi 
законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення 
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 
4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 
загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, 
типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї 
оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за 
якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими 
акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому 
значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також 
прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної 
пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не 
випускав облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, 
оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки 
емiтент не випускав похiднi цiннi папери. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до 
складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери. 
Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 
емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка 
розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - у працiвникiв емiтента 
немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу . 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних 
паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу 
цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу 
за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких 
прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до 
складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, 
протягом звiтного перiоду. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до 
складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, 
добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв 
економiчної дiяльностi. 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, 
оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або 
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та 
обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 
5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Вiдомостi про аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 
фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї, 
оскiльки Товариство не проходило аудит фiнансової звiтностi. 
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 
такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у 
емiтента вiдсутня. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi 
здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у 
емiтента. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала 
протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на 
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної 
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї - на 
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за 
iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi 
iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного 
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та 
iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду 
емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi 
складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до 
складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав 
зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на 
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних  сертифiкатiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних  сертифiкатiв. 
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного 
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної 
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 



Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не 
мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ЗАВОД "ТЕМП" 

2. Скорочене найменування (за наявності).  АТ " ЗАВОД "ТЕМП" 

3. Дата проведення державної реєстрації  16.08.1994 

4. Територія (область)  Хмельницька область 

5. Статутний капітал (грн.)  600000.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 0.000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 
що передано до статутного капіталу державного 
(національного) акціонерного товариства та/або 
холдингової компанії 

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 134 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

27.90  ВИРОБНИЦТВО ІНШОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ 

 28.30  ВИРОБНИЦТВО МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ТА ЛІСОВОГО 
ГОСПОДАРСТВА 

 28.49  ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ВЕРСТАТІВ 

  
10. Банки, що обслуговують емітента 
1)  Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті 

 ПАТ "Укрсоцбанк" у м. Хмельницький 

2)  МФО банку  300023 

3)  IBAN  UA933000230000026000010935441 

4)  Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 
валюті 

 ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" у м. Хмельницький 

5)  МФО банку  300614 

6)  IBAN  UA513006140000026006500061444 

 



18. Опис бізнесу 

 
 Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ЗАВОД " ТЕМП" в 2019 році змінило тип товариства. 
 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 
 
Середньооблi кова чисельнi сть штатних працi вникi в облi кового складу становить 134 
особи.  
Витрачання на оплату: 
- товарів ( робіт, послуг) - 7563 тис. грн.; 
- праці - 12079 тис. грн.; 
- відрахувань на соціальні заходи - 3405 тис. грн.; 
- зобов' язань з податків і зборів - 5262 тис. грн.; 
- витрачання на оплату авансів - 26022 тис. грн.; 
- витрачання на оплату повернення авансів - 7584 тис. грн.; 
- інші витрачання - 858 тис. грн. 
Витрачання сумарно становлять 62773 тис. грн. 
Кадрової програми у емітента немає. 
 
 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
 
Товариство не належить до будь- яких об' єднань пi дприємств. 
 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 
 
Товариство не провадить спi льної дi яльностi з i ншими органi зацi ями. 
 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
 
Пропозицi й щодо реорганi зацi ї Товариства з боку третi х осi б не надходило. 
 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
 
Облi кова полi тика Товариства ґрунтується на Основних принципах бухгалтерського 
облi ку та фi нансової звi тностi, а саме: обачностi, повного висвi тлення, 
автономностi, послi довностi, безперервностi, нарахування та вi дповi дностi доходi в 
i витрат, превалювання сутностi над формою, i сторичної ( фактичної) собi вартостi, 
єдиного грошового вимi рника та перi одичностi. Облi кова полi тика дi є паралельно з 
внутрi шнi ми положеннями та процедурами щодо окремих операцi й та встановлює 
загальнi методологi чнi основи органi зацi ї бухгалтерського облi ку. Складовими 
облi кової полi тики Товариства є i ншi акти внутрi шнього регулювання дi яльностi 
Товариства ( накази, положення, i нструкцi ї, порядки, тощо) в частинi ведення 
бухгалтерського облi ку, включаючи тi, що будуть затвердженi в майбутньому, 
протягом термi ну дi ї даної облi кової полi тики. Ведення бухгалтерського облi ку в 
Товариствi покладено на бухгалтерську службу на чолi з головним бухгалтером. 



Вi дповi дальнi сть працi вникi в бухгалтерської служби за ведення бухгалтерського 
облi ку регулюється посадовими i нструкцi ями. 
На пi дставi даних бухгалтерського ( фi нансового) облi ку складається фi нансова 
звi тнi сть Товариства, до якої включаються показники дi яльностi апарату управлi ння 
Товариства та виробничих пi дроздi лi в пi дприємства. 
Товариство веде бухгалтерський облi к, складає фi нансову звi тнi сть у нацi ональнi й 
валютi України. Основними елементами балансу є активи, зобов' язання та власний 
капi тал. Актив визнається в балансi, коли є ймовi рним надходження майбутнi х 
економi чних вигод i актив має собi вартi сть або вартi сть, яку можна достовi рно 
визначити. Зобов' язання визнається в балансi Товариства, коли вi рогi дно, що в 
результатi погашення i снуючого зобов' язання вi дбудеться вибуття ресурсi в, якi 
втi люють економi чнi вигоди, i суму, за якою буде погашено зобов' язання можна 
достовi рно визначити. Необхi дною умовою для визнання активi в i зобов' язань в 
балансi є оцi нка, тобто можливi сть визначення грошової суми, в якi й елементи 
балансу мають бути вi дображенi у звi тностi. Активи i зобов' язання облi ковуються за 
i сторичною собi вартi стю. 
Активи i зобов' язання Товариства оприбутковуються та облi ковуються за: вартi стю їх 
придбання чи виникнення - за i сторичною або первi сною вартi стю: активи - за сумою 
сплачених ( нарахованих) за них грошових коштi в чи їх еквi валентi в або за 
справедливою вартi стю компенсацi ї, виданої, щоб придбати їх, на момент їх 
придбання; зобов' язання - за сумою коштi в чи їх еквi валентi в, якi пi длягають 
сплатi для погашення зобов' язань у процесi звичайної господарської дi яльностi. 
Визнавати основним засобом закi нчений пристрi й з усi ма пристосуваннями i приладдям 
до нього, або окремий конструктивно вi докремлений предмет, що призначений для 
виконання певних самостi йних функцi й, якi мають двi ознаки: очi куваний термi н 
корисного використання, яких перевищує один рi к; до 31.12.2011 р. первi сною 
вартi стю бi льше 1 000 грн., з 01.01.2012 р. первi сною вартi стю бi льше 2500 грн. До 
i нших необоротних матерi альних активi в вi дносити активи, очi куваний термi н 
корисного використання яких перевищує один рi к та первi сна вартi сть яких менша або 
дорi внює 1 000 грн. до 31.12.2011 р. та менша або дорi внює 2500 грн. з 01.01.2012 
р. Товариство не визнає у складi вартостi об' єкта основних засобi в витрати на 
щоденне обслуговування, поточний ремонт та технi чне обслуговування об' єкта. Цi 
витрати вi дносяться на фi нансовий результат поточного перi оду. В складi вартостi 
об' єкта основних засобi в визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють 
критерi ям визнання активу. Первi сна вартi сть основних засобi в збi льшується на суму 
капi тальних витрат, пов' язаних i з полi пшенням об' єкта ( модернi зацi я, модифi кацi я, 
добудова, дообладнання, реконструкцi я тощо), у результатi чого збi льшуються 
майбутнi економi чнi вигоди, первi сно очi куванi вi д використання цього об' єкта. 
Придбанi ( створенi) нематерi альнi активи зараховувати на баланс Товариства за 
первi сною вартi стю. Первi сна вартi сть нематерi ального активу складається з цi ни 
( вартостi) придбання ( крi м отриманих торговельних знижок), мита, непрямих 
податкi в, що не пi длягають вi дшкодуванню, та i нших витрат, безпосередньо 
пов' язаних з його використанням за призначенням. 
Первi сна вартi сть нематерi ального активу, створеного пi дприємством, включає прямi 
витрати на оплату працi, прямi матерi альнi витрати, i ншi витрати, безпосередньо 
пов' язанi i з створенням цього нематерi ального активу та приведенням його до стану 
придатностi для використання за призначенням ( оплата реєстрацi ї, юридичного права, 
амортизацi я патентi в, лi цензi й тощо). Нарахування амортизацi ї необоротних активi в 
( крi м малоцi нних необоротних активi в та завершених капi тальних i нвестицi й в 
орендованi основнi засоби) здi йснюється i з застосуванням прямолi нi йного методу 
протягом строку корисного використання. 
Нарахування амортизацi ї малоцi нних необоротних матерi альних активi в вi дображається 
в першому мi сяцi використання об' єкта в розмi рi 100% його вартостi. 
Нарахування амортизацi ї нематерi альних активi в ( крi м права постi йного користування 
земельною дi лянкою) здi йснюється протягом строку їх корисного використання, який 
встановлюється пi дприємством при визнаннi цього об' єкта активом ( при зарахуваннi 
на баланс). Нарахування амортизацi ї нематерi альних активi в здi йснювати i з 
допомогою прямолi нi йного методу нарахування амортизацi ї. 
Встановити, що одиницею бухгалтерського облi ку запасi в є їх найменування. 
Застосовувати перi одичну систему оцi нки запасi в. Матерi альнi активи, що 
використовуються не бi льше одного року, вважати малоцi нними та швидкозношуваними 
предметами. При передачi таких предметi в зi складу в експлуатацi ю, вартi сть їх 
вi дносити до витрат. Органi зувати обов' язкове ведення кi лькi сного облi ку таких 
предметi в у розрi зi матерi ально- вi дповi дальних осi б до моменту їх повної 
лi квi дацi ї. Визнання та первi сну оцi нку запасi в ( матерi алi в, палива, товарi в тощо) 
здi йснювати залежно вi д шляхi в надходження запасi в на пi дприємство: придбанi за 
плату, виготовленi власними силами, внесенi до статутного капi талу, одержанi 
безоплатно, придбанi у результатi обмi ну на подi бнi та неподi бнi запаси. Облi ковою 
одиницею бухгалтерського облi ку запасi в вважати вид запасi в. 
Розподi ляти транспортно- заготi вельнi витрати щомi сячно пропорцi йно сумi запасi в, 
що вибули за звi тний мi сяць. Сума транспортно- заготi вельних витрат, яка 



вi дноситься до запасi в, що вибули, визначається як добуток середнього вi дсотка, 
транспортно- заготi вельних витрат i вартостi запасi в, що вибули, з вi дображенням її 
на тих самих рахунках облi ку, у кореспонденцi ї з якими вi дображено вибуття цих 
запасi в. Середнi й вi дсоток транспортно- заготi вельних витрат визначається дi ленням 
суми залишкi в транспортно- заготi вельних витрат на початок звi тного мi сяця i 
транспортно- заготi вельних витрат за звi тнi й мi сяць на суму залишку запасi в на 
початок мi сяця i запасi в, що надi йшли за звi тнi й мi сяць. 
Оцi нку запасi в при їх вi дпуску чи i ншому вибуттi здi йснювати: 
- методом ФI ФО при вi дпуску матерi альних цi нностей ( матерi алi в, сировини, палива, 
запасних частин, МШП) у виробництво, продажi та i ншому вибуттi; 
- за методом i дентифi кованої собi вартостi вi дповi дної одиницi готової продукцi ї. 
Дебi торську заборгованi сть визнавати активом, якщо i снує ймовi рнi сть отримання 
пi дприємством майбутнi х економi чних вигод та може бути достовi рно визначена її 
сума. Дебi торську заборгованi сть подi ляти на довгострокову та поточну. Частину 
довгострокової дебi торської заборгованостi, яка пi длягає погашенню протягом 
дванадцяти мi сяцi в з дати балансу, вi дображати на ту саму дату в складi поточної 
дебi торської заборгованостi. Поточну дебi торську заборгованi сть за продукцi ю, 
товари, роботи, послуги визнавати активом одночасно з визнанням доходу вi д 
реалi зацi ї продукцi ї, товарi в, робi т i послуг та оцi нювати за первi сною вартi стю. 
Дебi торську заборгованi сть за товари, послуги вi дображати в балансi за чистою 
реалi зацi йною вартi стю на дату балансу, що дорi внює сумi дебi торської 
заборгованостi за товари, послуги за мi нусом резерву сумнi вних боргi в. Суму 
резерву сумнi вних боргi в формувати за методом застосування абсолютної суми 
сумнi вної заборгованостi величина якої визначається на пi дставi аналi зу 
платоспроможностi окремих дебi торi в. 
Зобов' язання визнається, якщо його оцi нка може бути достовi рно визначена та i снує 
ймовi рнi сть зменшення економi чних вигод у майбутньому внаслi док його погашення. 
Зобов' язання подi ляються на: довгостроковi; поточнi; забезпечення. 
Витрати вi дображати в балансi одночасно i з зменшенням активi в або збi льшенням 
зобов' язань, а у звi тi про фi нансовi результати - одночасно з доходами, для 
отримання яких вони понесенi. 
Застосовувати в основному виробництвi позамовний метод i з застосуванням елементi в 
нормативного методу облi ку витрат на виробництво та калькулювання фактичної 
виробничої собi вартостi продукцi ї; у цехах допомi жного виробництва: ремонтно-
механi чному та i нструментальному - позамовний метод, у всi х i нших цехах 
допомi жного виробництва - простий метод калькулювання. 
Облi к витрат i калькулювання собi вартостi виготовленої продукцi ї органi зовувати за 
окремими пi дроздi лами. По пi дприємству в цi лому облi ковувати загальновиробничi, 
адмi нi стративнi витрати та витрати на збут. 
Товариство отримує доходи та здi йснює витрати в процесi операцi йної, i нвестицi йної 
та фi нансової дi яльностi. Вказана класифi кацi я доходi в i витрат застосовується при 
складаннi бухгалтерської ( фi нансової) звi тностi. 
Дохi д вi д реалi зацi ї готової продукцi ї, товарi в визнавати на дату вi двантаження 
готової продукцi ї, товарi в. Дохi д вi д наданих послуг визнавати на дату пi дписання 
акту виконаних робi т. 
Якщо дохi д вi д надання послуг не може бути достовi рно оцi нений, то вi н визнається 
та вi дображається у бухгалтерському облi ку в розмi рi здi йснених витрат, що 
пi длягають вi дшкодуванню. 
Нарахування доходi в ( витрат) здi йснюється з дати оформлення первинного документа, 
що пi дтверджує надання ( отримання) роботи, послуги. Доходи ( витрати) за 
здi йсненими ( отриманими) роботами, послугами з обов' язковим результатом визнаються 
за фактом надання ( отримання) робi т, послуг або за фактом досягнення передбаченого 
договором результату. Оцi нку ступеня завершеностi операцi ї з надання послуг 
( виконання робi т) здi йснювати шляхом вивченням виконаної роботи. В бухгалтерському 
облi ку доходи ( витрати) вi дображаються у звi тному перi одi, в якому пi дписано 
первинний документ - акт наданих ( отриманих) послуг ( виконаних робi т). 
 
 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 



виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або 
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; 
 
Виробництво i нших верстатi в. Виробництво машин i устатковання для сi льського та 
лi сового господарства. Виробництво i ншого електричного устатковання. 
Ремонт i технi чне обслуговування машин i устатковання промислового призначення. 
Надавання в оренду й експлуатацi ю власного чи орендованого нерухомого майна. 
Неспецi алi зована оптова торгi вля. Виробництво спецi альної технолгi чної продукцi ї, 
а саме - складські траспортні пристосування.   
Основнi ринку збуту у 2019 р. - Австрi я, Україна, Росія. 
 
 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 
вартість і спосіб фінансування 
 
Немає данних 
 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних 
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, 
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 
зростання виробничих потужностей після її завершення 
 
Товариство не використовує у своїй господарськi й дi яльностi орендованi необоротнi 
активи. Виробничi потужностi Товарства використовуються на 80% вi д загальної 
потужностi. 
Товариство планує освоїти i нвестицi ї за рахунок власних коштi в. 
 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
 
Вi дсутнi сть сталої пi дтримки Державою власного товаровиробника. Нестача обi гових 
коштi в за рахунок несвоєчасного повернення бюджетного вi дшкодування з податку на 
додану вартi сть, а також несвоєчасне виконання рi шень суду на користь Товариства 
вi дповi дачем яких є Держава. 
 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
 
Дi яльнi сть Товариства здi йснюється за рахунок власних обi гових коштi в. 
 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
 
Данних немає 
 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
 
Товаристо планує розширити асортимент виробi в готвої продукцi ї спрямованої на 
Европейський ринок. 



 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 
дослідження та розробку за звітний рік 
 
Товариство не здi йснювало витрати на розробку нових видi в продукцi ї власного 
виробництва. 
 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
 
Данних немає 
 
 



IV. Інформація про органи управління 

Орган управління Структура Персональний склад 

Виконавчий орган Правління 
Голова Правлiння Морозов Роман Михайлович 

 
 

Наглядова рада Голова та члени Наглядової ради 
Голова Наглядової Ради (незалежнй директор) Рагозiн Антон Олегович  

Член Наглядової Ради Кравченко Олег Борисович 
Член Наглядової Ради (Незалежний директор) Бiрюков Степан Сергiйович 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
 
 
1) Посада Голова Правлiння 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Колеснiкова Вiта Вiкторiвна 
3) Рік народження д/н 
4) Освіта Вища 
5) Стаж роботи (років) д/ 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ТОВ "Центросервис" 
--- 
Директор з розвитку и управлiння 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

30.01.2017 до переобрання 
8) Опис    Правлiння Товариства здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства. До компетенцiї 
Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, 
крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Правлiння дiє вiд 
iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i Законом. Правлiння пiдзвiтне Загальним 
зборам та Наглядовiй радi i органiзовує виконання їх рiшень. Голова Правлiння обирається Наглядовою 
радою на термiн 3 роки. Контракт з Головою правлiння пiдписує Голова Наглядовою ради. Голова 
Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує у разi необхiдностi ведення їх 
протоколiв та здiйснює повсякденне управлiння дiяльнiстю Товариства. Голова Правлiння з дотриманням 
рiшень органiв Товариства, положень Статуту та чинного законодавства України, здiйснює i несе 
вiдповiдальнiсть за наступнi дiї: •без довiреностi представляє Товариство в усiх стосунках з будь-якими 
юридичними i фiзичними особами, включаючи державнi органи України та iнших держав, у межах своєї 
компетенцiї, передбаченої Законом, Статутом Товариства, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та його 
трудовим договором (контрактом); •вчиняє юридично значимi дiї вiд iменi Товариства без довiреностi; 
•здiйснює контроль за використанням та розпорядженням нерухомим та рухомим майном i матерiальними 
та нематерiальними активами Товариства, включаючи грошовi кошти; •укладає та пiдписує вiд iменi 
Товариства протоколи, угоди, договори, включаючи зовнiшньоекономiчнi договори (контракти); •укладає 
значнi правочини або правочини, щодо яких є заiнтересованiсть; •має право першого пiдпису фiнансових 
документiв Товариства, включаючи банкiвськi документи; •пiдписує будь-якi фiнансовi, бухгалтерськi, 
податковi, банкiвськi та iншi документи i документи податкової звiтностi Товариства; •наймає на посади та 
звiльняє з посад керiвникiв структурних пiдроздiлiв та iнших працiвникiв Товариства; •видає накази та 
розпорядження, обов'язковi до виконання всiма працiвниками Товариства; •приймає рiшення про 
притягнення до вiдповiдальностi, у тому числi матерiальної, працiвникiв що перебувають у трудових 
вiдносинах з Товариством; •вiдповiдає за органiзацiю бухгалтерського облiку у межах чинного 
законодавства України та згiдно бухгалтерських принципiв, полiтики, процедур i рiшень Загальних зборiв 
акцiонерiв та Наглядової ради Товариства, а також вiдповiдає за забезпечення фiксування фактiв 
здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, 
регiстрiв i звiтностi протягом встановленого законодавством України термiну, але не менше чотирьох рокiв; 
•здiйснює повсякденне управлiння дiяльнiстю Товариства; •забезпечує дотримання Товариством 
законодавства України; •в межах компетенцiї видає довiреностi вiд iменi Товариства; •приймає рiшення з 
усiх iнших питань дiяльностi Товариства, якi необхiднi для досягнення цiлей Товариства i не вiднесенi до 
компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Iншi особи можуть дiяти вiд iменi Товариства у порядку 
представництва, передбаченому Цивiльним кодексом України. Повноваження Голови правлiння 
припиняються за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, членiв правлiння – за рiшенням Наглядової ради. З 
питання припинення повноважень Голови та членiв правлiння рiшення приймається простою бiльшiстю 
голосiв вiдповiдного органу Товариства. У разi неможливостi виконання Головою правлiння своїх 
повноважень, Наглядова рада обирає особу, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння. 
Голова та члени правлiня є посадовими особами Товариства i несуть вiдповiдальнiсть у межах своїх 
повноважень.  
Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі згідно штатного роспису. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 
Загальний стаж роботи: д/н років. 
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення інформації про рік народження та стаж роботи. 
Протягом звітнього періоду відбувались зміни на посаді: 
Посадова особа Голова Правлiння Товариства Колеснiкова Вiта Вiкторiвна звiльнена з 31.07.2019 року. 
Рiшення прийнято на пiдставi рiшення Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 01.02.2017 р. по 31.07.2019 р. Рiшення прийнято 
Наглядовою радою (протокол засiдання НР вiд 16.07.19 р.). 
 
 
1) Посада Член Наглядової Ради 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Муха Вiктор Борисович 



3) Рік народження 1952 
4) Освіта Вища 
5) Стаж роботи (років) 31 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ЗАТ "КЕМЗ "Зварка" 
-- 
Голова Наглядової ради 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

19.04.2016 на 5 років 
8) Опис    Повноважень та обов'язків посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями 
товариства. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 
Загальний стаж роботи: 31 рік. 
Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі згідно штатного роспису. 
Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді: 
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 26.04.2019 року (Протокол вiд 
26.04.2019 року) припинено повноваження Члена Наглядової Ради Товариства Бiрюкова Степана 
Сергiйовича. Рiшення прийнято у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних данних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 19.04.2016 р. - 26.04.2019 р. 
 
 
1) Посада Голова Наглядової Ради 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Кравченко Олег Борисович 
3) Рік народження 1965 
4) Освіта Вища 
5) Стаж роботи (років) 23 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ВАТ "Стрийський завод КПО" 
-- 
Член Наглядової ради 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

19.04.2016 на 5 років 
8) Опис    Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в 
межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством України та Статутом, контролює та регулює 
дiяльнiсть виконавчого органу Товариства - Правлiння. До компетенцiї Наглядової ради належить 
вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом, а також питань, переданих 
на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. Питання, що належать до виключної компетенцiї 
Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за 
винятком випадкiв встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства». Голова Наглядової ради 
обирається членами Наглядової ради простою бiльшiстю голосiв iз складу Наглядової ради. Голова 
Наглядової ради органiзовує роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває 
Загальнi збори, органiзовує обрання голови та секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, 
передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду. У разi неможливостi виконання головою 
Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її 
рiшенням. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради або на вимогу 
члена Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревiзiйної комiсiї або 
Правлiння. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного 
засiдання беруть участь iншi, визначенi нею особи. Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру 
необхiдностi але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому 
беруть участь не менше нiж половина її складу. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю 
голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. На засiданнi 
Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має вирiшальний 
голос у разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень. Протокол засiдання 
Наглядової ради оформляється не пiзнiше нiж протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання. Наглядова 
рада Товариства може утворювати постiйнi чи тимчасовi комiсiї з числа її членiв та iнших осiб для 
вивчення i пiдготовки питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради, в тому числi, з питань аудиту 
та з питань iнформацiйної полiтики Товариства, тощо. Наглядова рада має право обрати Корпоративного 
секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю акцiонерного Товариства з 
акцiонерами та/або iнвесторами. Робота Корпоративного секретаря оплачується за вiдповiдним 
контрактом. Загальнi збори акцiонерiв Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення 
повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. З припиненням повноважень 
члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним. Без рiшення 
Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: •за його бажанням за умови 
письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; •у разi неможливостi виконання обов'язкiв члена 
Наглядової ради за станом здоров'я; •у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його 
засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; •у разi 
смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. Голова та члени 
Наглядової ради є посадовими особами Товариства, мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок 
Товариства i несуть вiдповiдальнiсть у межах своїх повноважень. 
Повноважень та обов'язків посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства. 



Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 
Загальний стаж роботи: 23 роки. 
Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі згідно штатного роспису. 
Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді: 
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 26.04.2019 року (Протокол вiд 
26.04.2019 року) припинено повноваження Голову Наглядової Ради Товариства Кравченка Олега 
Борисовича. Рiшення прийнято у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних данних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 75,065%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 
19.04.2016 р. - 26.04.2019 р. 
 
1) Посада Голова Ревiзiйної комiсiї 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Лукошин Сергiй Володимирович 
3) Рік народження 1973 
4) Освіта Вища 
5) Стаж роботи (років) 23 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ВАТ "Стрийський завод КПО" 
--- 
Голова Наглядової ради 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

20.04.2018 на 5 років 
8) Опис    Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори 
обирають Ревiзiйну комiсiю. Ревiзiйна комiсiя обирається виключно шляхом кумулятивного голосування 
термiном на 5 рокiв. Члени ревiзiйної комiсiї обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну 
дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Голова ревiзiйної комiсiї обирається членами 
ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї. Не можуть 
бути членами Ревiзiйної комiсiї члени iнших органiв управлiння Товариства. Права та обов'язки Ревiзiйної 
комiсiї визначаються чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. 
Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати 
скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiм на 
Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного зборiв з правом дорадчого голосу. 
Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради, Правлiння у випадках, 
передбачених чинним законодавством України, Статутом та вiдповiдними внутрiшнiми положеннями 
Товариства. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 
результатами фiнансового року, якщо iнша перiодичнiсть не вимагається i не встановлена чинним 
законодавством України, Статутом, рiшеннями Загальних зборiв. Товариство та Голова правлiння 
забезпечують членам Ревiзiйної комiсiї вiльний доступ до iнформацiї у межах, передбачених чинним 
законодавством України, Статутом або рiшеннями Загальних зборiв. За пiдсумками перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує звiт та 
висновок, в якому мiститься iнформацiя про: •пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової 
звiтностi за вiдповiдний перiод; •факти порушення законодавства або їх вiдсутностi пiд час провадження 
фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та 
подання звiтностi. За iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, Голови 
правлiння або на вимогу акцiонерiв, якi на момент подання вимоги сукупно є власниками бiльше 10 
вiдсоткiв простих iменних акцiй Товариства, в Товариствi може проводитись аудиторська або спецiальна 
перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi. Голова Ревiзiйної комiсiї є посадовою особою Товариства i 
несе вiдповiдальнiсть у межах своїх повноважень. 
Повноважень та обов'язків посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 
Загальний стаж роботи: 23 роки. 
Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі згідно штатного роспису. 
Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді: 
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 26.04.2019 року (Протокол вiд 
26.04.2019 року) припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства Лукошина Сергiя 
Володимировича. Рiшення прийнято у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних данних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 0,02506%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 
20.04.2018 р. - 26.04.2019 р. На дану посаду нiкого не обрано. 
 
1) Посада Член Наглядової Ради (Незалежний директор) 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Бiрюков Степан Сергiйович 
3) Рік народження 1988 
4) Освіта Вища 
5) Стаж роботи (років) 11 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ЗАТ «КЕМЗ «Сварка» 
--- 
Секретар Спостережної ради 

7) дата набуття повноважень та термін, 19.04.2016 на 5 років 



на який обрано (призначено) 
8) Опис    Повноважень та обов'язків посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями 
товариства. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 
Загальний стаж роботи: 11 років. 
Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі згідно штатного роспису. 
Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді: 
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 26.04.2019 року (Протокол вiд 
26.04.2019 року) припинено повноваження Члена Наглядової Ради Товариства Бiрюкова Степана 
Сергiйовича. Рiшення прийнято у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних данних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 19.04.2016 р. - 26.04.2019 р. 
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 26.04.2019 р. незалежним директором 
Товариства обрано Бiрюкова Степана Сергiйовича. Рiшення прийнято на пiдставi пропозицiї акцiонера, на 
виконання Закону України "Про акцiонернi товариства". Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа 
протягом останнiх 5 рокiв: Член Наглядової ради ПАТ " ЗАВОД "ТЕМП", ТОВ "Фiбратекс" директор, ТОВ 
"Стан Iнвест" директор, Член Наглядової Ради ПАТ "КЕМЗ " ЗВАРКА". 
 
1) Посада Член правлiння 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Гецик Ольга Олександрiвна 
3) Рік народження д/н 
4) Освіта Вища 
5) Стаж роботи (років) 17 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ТзОВ "АВК" 
--- 
економiст, нач.вiддiлу 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

16.12.2016 3 роки 
8) Опис    Посадова особа Заступник Голови правлiння Товариства Гецик Ольга Олександрiвна призначена 
з 16.12.2016 року. Рiшення прийнято у зв'язку з виробничою необхiднiстю. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. Строк, на який призначено особу: до 
переобрання. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Член Правлiння ПАТ " 
ЗАВОД "ТЕМП". Рiшення прийнято Наглядовою радою (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 16.12.2016 
р.). 
Повноважень та обов'язків посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства. 
Загальний стаж роботи: 17 років. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення інформації про рік 
народження. 
Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді: 
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 26.04.2019 року (Протокол вiд 
26.04.2019 року) припинено повноваження Члена правлiння Товариства Гецик Ольги Олександрiвни. 
Рiшення прийнято у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних данних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 16.12.2016 р. - 26.04.2019 р. На дану 
посаду нiкого не обрано. 
 
1) Посада Тимчасово виконуюча обов'язки Головного бухгалтера 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Кузьмич Олена Вiкторiвна 
3) Рік народження д/н 
4) Освіта Вища 
5) Стаж роботи (років) д/ 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ПАТ "ЗАВОД "ТЕМП" 
14309942 
заступник Головного бухгалтера 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

27.06.2018 безстроково, до призначення Головного бухгалтера 
8) Опис    Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді: 
Наказом Голови правлiння Товариства №109-к вiд 27.06.2018 р. призначено Тимчасово виконуючою 
обов'язки Головного бухгалтера Товариства Кузьмич Олену Вiкторiвну з 02.07.2018 року. Рiшення прийнято 
на пiдставi наявної пропозицiї та згоди Кузьмич О.В. виконувати обов'язки Головного бухгалтера. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Акцiями Товариства не володiє. Строк, на який призначено особу: безстроково, до призначення 
Головного бухгалтера. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник 
Головного бухгалтера ПАТ " ЗАВОД "ТЕМП". 
Наказом Голови правлiння Товариства №10-к вiд 24.01.2019 р. призначено Тимчасово виконуючою 
обов'язки Головного бухгалтера Товариства Кузьмич Олену Вiкторiвну з 25.01.2019 року. Рiшення прийнято 
на пiдставi наявної пропозицiї та згоди Кузьмич О.В. виконувати обов'язки Головного бухгалтера. Особа не 



надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Акцiями Товариства не володiє. Строк, на який призначено особу: безстроково, до призначення 
Головного бухгалтера. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник 
Головного бухгалтера, Тимчасово виконуюча обов'язки Головного бухгалтера ПАТ " ЗАВОД "ТЕМП". 
 
1) Посада Головний бухгалтер 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Грiвнак Людмила Валентинiвна 
3) Рік народження д/н 
4) Освіта вища 
5) Стаж роботи (років) д/ 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ТОВ "Старокостянтинiвська меблева фабрика" 
--- 
заступник головного бухгалтера 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

21.09.2018 безстроково 
8) Опис    Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді: 
Наказом Голови правлiння Товариства №153-к вiд 21.09.2018р. призначено Головного бухгалтера 
Товариства Грiвнак Людмилу Валентинiвну з 24.09.2018 року. Рiшення прийнято на пiдставi наявної 
пропозицiї та згоди Грiвнак Л.В. виконувати обов'язки Головного бухгалтера. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями 
Товариства не володiє. Строк, на який призначено особу: безстроково. Iншi посади, якi обiймала ця особа 
протягом останнiх п'яти рокiв: 2014 рiк Мiндоходiв у Хмельницькiй областi посада Головний державний 
ревiзор-iнспектор вiддiлу органiзацiї та супроводження перевiрок платникiв податкiв. 2015 рiк Консорцiум 
НВО "Укргiдроенергобуд" посада бухгалтер-ревiзор вiддiлу бухгалтерського облiку та звiдностi, 2016 рiк 
Хмельницький мiський центр зайнятостi, 2017 рiк ДП "Хмельницькстандартметрологiя" посада головний 
бухгалтер вiддiлу бухгалтерського облiку та податкiв, 2017 рiк ТОВ "Старокостянтинiвська меблева 
фабрика" посада заступник головного бухгалтера. 
Наказом Голови правлiння Товариства №10-к вiд 24.01.2019 р. звiльнено Головного бухгалтера Товариства 
Грiвнак Людмилу Валентинiвну з 24.01.2019р. Рiшення прийнято за угодою сторiн, на пiдставi п.1, ст.36 
КЗпП України. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: 24.09.2018 - 24.01.2019 р. 
 
1) Посада Голова Наглядової Ради (незалежнй директор) 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Рагозiн Антон Олегович 
3) Рік народження 1989 
4) Освіта Вища 
5) Стаж роботи (років) 12 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

АО "Нечаєв i партнери" 
--- 
юрист 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

26.04.2019 на 3 роки 
8) Опис    Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в 
межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством України та Статутом, контролює та регулює 
дiяльнiсть виконавчого органу Товариства - Правлiння. До компетенцiї Наглядової ради належить 
вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом, а також питань, переданих 
на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. Питання, що належать до виключної компетенцiї 
Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за 
винятком випадкiв встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства». Голова Наглядової ради 
обирається членами Наглядової ради простою бiльшiстю голосiв iз складу Наглядової ради. Голова 
Наглядової ради органiзовує роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває 
Загальнi збори, органiзовує обрання голови та секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, 
передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду. У разi неможливостi виконання головою 
Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її 
рiшенням. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради або на вимогу 
члена Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревiзiйної комiсiї або 
Правлiння. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного 
засiдання беруть участь iншi, визначенi нею особи. Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру 
необхiдностi але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому 
беруть участь не менше нiж половина її складу. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю 
голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. На засiданнi 
Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має вирiшальний 
голос у разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень. Протокол засiдання 
Наглядової ради оформляється не пiзнiше нiж протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання. Наглядова 
рада Товариства може утворювати постiйнi чи тимчасовi комiсiї з числа її членiв та iнших осiб для 
вивчення i пiдготовки питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради, в тому числi, з питань аудиту 
та з питань iнформацiйної полiтики Товариства, тощо. Наглядова рада має право обрати Корпоративного 



секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю акцiонерного Товариства з 
акцiонерами та/або iнвесторами. Робота Корпоративного секретаря оплачується за вiдповiдним 
контрактом. Загальнi збори акцiонерiв Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення 
повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. З припиненням повноважень 
члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним. Без рiшення 
Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: •за його бажанням за умови 
письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; •у разi неможливостi виконання обов'язкiв члена 
Наглядової ради за станом здоров'я; •у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його 
засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; •у разi 
смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. Голова та члени 
Наглядової ради є посадовими особами Товариства, мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок 
Товариства i несуть вiдповiдальнiсть у межах своїх повноважень. 
Повноважень та обов'язків посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 
Загальний стаж роботи: 12 років. 
Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі згідно штатного роспису. 
Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді: 
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 26.04.2019 р. незалежним директором 
Товариства обрано Рагозiна Антона Олеговича, а рiшенням Наглядової ради, що вiдбулися 26.04.2019 р. 
його обрано Головою Наглядової ради Товариства. Рiшення прийнято на пiдставi пропозицiї акцiонера, на 
виконання Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Товариства. Часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцiями Товариста не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано на 3 роки. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: АО "Нечаєв i партнери", юрист. 
 
1) Посада Член Наглядової Ради 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Кравченко Олег Борисович 
3) Рік народження 1965 
4) Освіта Вища 
5) Стаж роботи (років) 23 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ПАТ "ЗАВОД "ТЕМП" 
14309942 
Голова Наглядової ради 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

26.04.2019 на 3 роки 
8) Опис    Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в 
межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством України та Статутом, контролює та регулює 
дiяльнiсть виконавчого органу Товариства - Правлiння. До компетенцiї Наглядової ради належить 
вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом, а також питань, переданих 
на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. Питання, що належать до виключної компетенцiї 
Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за 
винятком випадкiв встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства». Голова Наглядової ради 
обирається членами Наглядової ради простою бiльшiстю голосiв iз складу Наглядової ради. Голова 
Наглядової ради органiзовує роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває 
Загальнi збори, органiзовує обрання голови та секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, 
передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду. У разi неможливостi виконання головою 
Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її 
рiшенням. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради або на вимогу 
члена Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревiзiйної комiсiї або 
Правлiння. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного 
засiдання беруть участь iншi, визначенi нею особи. Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру 
необхiдностi але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому 
беруть участь не менше нiж половина її складу. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю 
голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. На засiданнi 
Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має вирiшальний 
голос у разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень. Протокол засiдання 
Наглядової ради оформляється не пiзнiше нiж протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання. Наглядова 
рада Товариства може утворювати постiйнi чи тимчасовi комiсiї з числа її членiв та iнших осiб для 
вивчення i пiдготовки питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради, в тому числi, з питань аудиту 
та з питань iнформацiйної полiтики Товариства, тощо. Наглядова рада має право обрати Корпоративного 
секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю акцiонерного Товариства з 
акцiонерами та/або iнвесторами. Робота Корпоративного секретаря оплачується за вiдповiдним 
контрактом. Загальнi збори акцiонерiв Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення 
повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. З припиненням повноважень 
члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним. Без рiшення 
Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: •за його бажанням за умови 
письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; •у разi неможливостi виконання обов'язкiв члена 
Наглядової ради за станом здоров'я; •у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його 
засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; •у разi 



смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. Голова та члени 
Наглядової ради є посадовими особами Товариства, мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок 
Товариства i несуть вiдповiдальнiсть у межах своїх повноважень. 
Повноважень та обов'язків посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 
Загальний стаж роботи: 23 роки. 
Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі згідно штатного роспису. 
Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді: 
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 26.04.2019 р. Членом Наглядової ради 
Товариства обрано акцiонера Кравченка Олега Борисовича. Рiшення прийнято на пiдставi пропозицiї 
акцiонера, на виконання Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Товариства. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
75,065%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 
3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв: ТОВ "СП "Стан-Комплект", вiце-
президент, Член Наглядової Ради ПАТ "КЕМЗ " ЗВАРКА", Голова Наглядової ради ПАТ " ЗАВОД "ТЕМП". 
 
1) Посада Голова правлiння 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Морозов Роман Михайлович 
3) Рік народження д/н 
4) Освіта Вища 
5) Стаж роботи (років) дн 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ПАТ "Завод "ТЕМП" 
14309942 
керiвник департаменту машинобудування 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

01.08.2019 на 6 мiсяцiв 
8) Опис    Правлiння Товариства здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства. До компетенцiї 
Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, 
крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Правлiння дiє вiд 
iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i Законом. Правлiння пiдзвiтне Загальним 
зборам та Наглядовiй радi i органiзовує виконання їх рiшень. Голова Правлiння обирається Наглядовою 
радою на термiн 3 роки. Контракт з Головою правлiння пiдписує Голова Наглядовою ради. Голова 
Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує у разi необхiдностi ведення їх 
протоколiв та здiйснює повсякденне управлiння дiяльнiстю Товариства. Голова Правлiння з дотриманням 
рiшень органiв Товариства, положень Статуту та чинного законодавства України, здiйснює i несе 
вiдповiдальнiсть за наступнi дiї: •без довiреностi представляє Товариство в усiх стосунках з будь-якими 
юридичними i фiзичними особами, включаючи державнi органи України та iнших держав, у межах своєї 
компетенцiї, передбаченої Законом, Статутом Товариства, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та його 
трудовим договором (контрактом); •вчиняє юридично значимi дiї вiд iменi Товариства без довiреностi; 
•здiйснює контроль за використанням та розпорядженням нерухомим та рухомим майном i матерiальними 
та нематерiальними активами Товариства, включаючи грошовi кошти; •укладає та пiдписує вiд iменi 
Товариства протоколи, угоди, договори, включаючи зовнiшньоекономiчнi договори (контракти); •укладає 
значнi правочини або правочини, щодо яких є заiнтересованiсть; •має право першого пiдпису фiнансових 
документiв Товариства, включаючи банкiвськi документи; •пiдписує будь-якi фiнансовi, бухгалтерськi, 
податковi, банкiвськi та iншi документи i документи податкової звiтностi Товариства; •наймає на посади та 
звiльняє з посад керiвникiв структурних пiдроздiлiв та iнших працiвникiв Товариства; •видає накази та 
розпорядження, обов'язковi до виконання всiма працiвниками Товариства; •приймає рiшення про 
притягнення до вiдповiдальностi, у тому числi матерiальної, працiвникiв що перебувають у трудових 
вiдносинах з Товариством; •вiдповiдає за органiзацiю бухгалтерського облiку у межах чинного 
законодавства України та згiдно бухгалтерських принципiв, полiтики, процедур i рiшень Загальних зборiв 
акцiонерiв та Наглядової ради Товариства, а також вiдповiдає за забезпечення фiксування фактiв 
здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, 
регiстрiв i звiтностi протягом встановленого законодавством України термiну, але не менше чотирьох рокiв; 
•здiйснює повсякденне управлiння дiяльнiстю Товариства; •забезпечує дотримання Товариством 
законодавства України; •в межах компетенцiї видає довiреностi вiд iменi Товариства; •приймає рiшення з 
усiх iнших питань дiяльностi Товариства, якi необхiднi для досягнення цiлей Товариства i не вiднесенi до 
компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Iншi особи можуть дiяти вiд iменi Товариства у порядку 
представництва, передбаченому Цивiльним кодексом України. Повноваження Голови правлiння 
припиняються за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, членiв правлiння – за рiшенням Наглядової ради. З 
питання припинення повноважень Голови та членiв правлiння рiшення приймається простою бiльшiстю 
голосiв вiдповiдного органу Товариства. У разi неможливостi виконання Головою правлiння своїх 
повноважень, Наглядова рада обирає особу, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння. 
Голова та члени правлiня є посадовими особами Товариства i несуть вiдповiдальнiсть у межах своїх 
повноважень.  
Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі згідно штатного роспису. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 
Загальний стаж роботи: д/н років. 
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення інформації про рік народження та стаж роботи. 
Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді: 



Посадова особа Голова Правлiння Товариства Морозов Роман Михайлович призначений з 01.08.2019 року. 
Рiшення прийнято на пiдставi рiшення Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. 
Строк, на який призначено особу: 6 мiсяцiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти 
рокiв: Загальний стаж роботи Морозова Р.М. з 03.05.2001 року. З 12.02.2016 року - начальник СКТБ ПАТ 
" Завод "ТЕМП". З 01.05.2017 - керiвник департаменту машинобудування ПАТ " Завод "ТЕМП". Рiшення 
прийнято Наглядовою радою (протокол засiдання НР вiд 16.07.19 р.). 
 
1) Посада Головний бухгалтер 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Чернушич Ірина Петрівна 
3) Рік народження д/н 
4) Освіта Вища 
5) Стаж роботи (років) 30 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ТОВ "Серединецьке" 
--- 
Головний бухгалтер 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

13.05.2019 безстроково 
8) Опис    Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями 
товариства. 
Наказом Голови правлiння Товариства №94-к вiд 04.05.2019р. призначено Головного бухгалтера 
Товариства Чернушич Ірину Петрівну з 13.05.2019 року. Рiшення прийнято на пiдставi наявної пропозицiї 
та згоди Чернушич І.П. виконувати обов'язки Головного бухгалтера. Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями Товариства не 
володiє. Строк, на який призначено особу: безстроково.  
Загальний стаж роботи: 30 років. 
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВ "Серединецьке", головний 
бухгалтер, з 26.02.2008р. по 08.05.2019р.  
Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах./чи/необхідно зазначити 
посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства 
Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі згідно штатного роспису 
Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді: січень 2019 р. 
 
 
 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Кількість за видами акцій 

Посада Прізвище, ім'я, по батькові  Кількість акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 
прості іменні 

 

  Привілейовані 
іменні 

 

1 2 3 4 5 6 

Голова Правлiння Колеснiкова Вiта Вiкторiвна 0 0 0 0 

Член Наглядової Ради Муха Вiктор Борисович 100 0.02506265664 100 0 

Голова Наглядової Ради Кравченко Олег Борисович 299510 75.06516290727 299510 0 

Голова Ревiзiйної комiсiї Лукошин Сергiй Володимирович 100 0.02506265664 100 0 

Член Наглядової Ради 
(Незалежний директор) Бiрюков Степан Сергiйович 0 0 0 0 

Член правлiння Гецик Ольга Олександрiвна 0 0 0 0 

Тимчасово виконуюча обов'язки 
Головного бухгалтера Кузьмич Олена Вiкторiвна 0 0 0 0 

Головний бухгалтер Грiвнак Людмила Валентинiвна 0 0 0 0 

Голова Наглядової Ради 
(незалежнй директор) Рагозiн Антон Олегович 0 0 0 0 

Член Наглядової Ради Кравченко Олег Борисович 0 0 0 0 

Голова правлiння Морозов Роман Михайлович 0 0 0 0 

Головний бухгалтер Чернушич Ірина Петрівна 0 0 0 0 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента. 

Товариство здійснює свою діяльність у відповідності та з дотриманням вимог чинного законодавства України, в 
тому числі у відповідності до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України "Про 
акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про Національну депозитарну систему та 
особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, положень Статуту, а також внутрішніх положень Товариства, правил, процедур, 
регламентів, інших локальних нормативних актів.  
 Керівництво вважає, що воно вживає усіх необхідних заходів для підтримки економічної стабільності на 
підприємстві, про що свідчить стабільне покращення фінансових показників, зазначених в розділі "Ліквідність та 
зобов'язання" цього звіту.  
 

2. Інформація про розвиток емітента. 

Опис діяльності підприємства 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТЕМП" створено було відповідно до наказу Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу та конверсії України. Діяльність Товариства є реалізацією 
економічних, фінансових, соціальних, професійних, інших майнових і немайнових інетересів акціонерів, а також 
працівників Товариства з метою отримання прибутку та задоволення потреб промислових підприємтсв різних 
галузей господасртва України.  
Основні напрями діяльності  
Товариство здійснює свою діяльність за такими основними напрямками: 
- коснтрукційні пластики; 
- трубозварювальне обладнання (центартори внутрішні гідравлічні самохідні, трубозварювальні бази, 
машини підготовки кромок, зварювальні агрегати, комплекси автоматичного зварювання, укриття зварювальника, 
центратори зовніші); 
- гальванічне обладнання (автоматизована гальванічна лінія цинкування, обладнання для очистки 
гальваностоків, гальванічні барабани, автооператори консольного тапу, автооператори портального типу, ванни барабанні, гальванічні ванни, стаціонарні ванни, установки колокольні); 
- машинобудування та металообробка (послуги металообробки, обладання для лиття санітарної кераміки, 
зварювальні столи).   
Відповідно до кодів економічної діяльності Товариства: 
 - 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;  
 - 25.62 Механічне оброблення металевих виробів; 
- 27.90 Виробництво іншого електричного устатковання; 
- 28.49 Виробництво інших верстатів; 
- 28.99 Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н.в.і.у; 
- 33.20 Установелення та монтаж машин і устатковання. 
Результати діяльності Товариства  За звітний та попередній періоди діяльність Товариства була прибутковою, про що свідчать нижче наведені 
ключові показники діяльності: 
Показник       2017, тис. грн. 2018, тис. грн.   2019, тис. грн. 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  41253  59197     43679 
Валовий прибуток      11105  9032     8586 
Інші  доходи (операційні, фінансові)    2158  1939      3419 
Витрати       39624  58381     46490 
Чистий фінансовий результат     3216  2257      498 
 
Ліквідність та зобов'язання 
№ Показники   Орієнтовне значення показника  2017 2018 2019 
з/п         
1 Коефіцієнт абсолютної ліквідності, К1 0,25 - 0,5 збільшення  0,19 0,06 0,02 
2 Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття), К2 1,0 - 2,0 збільшення 2,72 3,96 2,94 
3 Коефіцієнт платоспроможності  
(фінансової стійкості, автономії), К3 0,25 - 0,5 збільшення  0,66 0,80 0,67 
4 Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом, К4  
             1,0 - 0,5 зменшення  0,52 0,25 0,49 
5 Коефіцієнт рентабельності активів, К5 0 <збільшення   0,08 0,05 0,01 
 
Фінансовий стан Товариства характеризується основними показниками, що розраховані на підставі даних 
фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "ТЕМП" станом на 31.12.2017 р., 31.12.2018 р., 
31.12.2019 р. 



Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності) - показник, що характеризує ту частину 
короткотермінових фінансових зобов'язань підприємства, яка може бути сплачена за рахунок першокласних ліквідних активів (грошових коштів та їх еквівалентів), тобто спроможність підприємства негайно погасити свою 
короткотермінову кредиторську заборгованість. Теоретичне оптимальне значення цього показника становить 
приблизно 0,25-0,5. За даними Товариства показник абсолютної ліквідності в динамиці за три роки коливається від 
19 до 2 відстоків.  
Коефіцієнт загальної ліквідності показує достатність ресурсів Товариства, які можуть бути використані для 
погашення його поточних зобов'язань. Значення цього показника за даними Балансу Товариства станом на 
31.12.2019 р. знаходиться в межах норми і становить 3,96. Порівняно з показником аналогічного періоду 
попереднього року (2018 р.), значення показника зменшилось на 1,02, а у порівнянні з 2017 р. Товариство 
збільшило значення показника на 0,22. Динаміка значення цього показника свідчить про позитивну загальну 
ліквідність Товариства. 
Аналіз платоспроможності Товариства характеризує структуру джерел фінансування ресурсів Товариства, ступінь фінансової стійкості і незалежності Товариства. 
Коефіцієнт фінансової стійкості показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у 
його діяльність. Значення цього показника за даними Балансу Товариства знаходиться в межах норми і станом на 
31.12.2019 року становить 0,67. Це свідчить про те, що Товариство здійснює свою діяльність переважно за рахунок 
власного капіталу, авансованого у його діяльність. За аналогічний звітний період 2017 та 2018 рр. значення цього 
показника дорівнювало розмірам 0,66 і 0,8 відповідно і значення цього показника також знаходилось вище норми. 
Коефіцієнт структури капіталу характеризує залежність Товариства від залучених коштів. Значення цього 
показника за даними Балансу станом на 31.12.2019 р. становить 0,49. Значення показника знаходиться в межах 
нормативного значення. Це свідчить про те, що Товариство збільшило залежить від зовнішніх джерел 
фінансування порівняно з попереднім роком на 0,24 відсоткові пункти.  
Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до 
середньорічної вартості активів і характеризує ефективність використання активів підприємства. Значення цього показника за даними Балансу станом на 31.12.2019 р. становило 0,01, що свідчить про те, що використання активів 
Товариством протягом звітного року знаходиться на рівні 1%.  
Екологічні аспекти 
АТ "ЗАВОД "ТЕМП" постійно працює над раціональним споживанням електроенергіі, використовучи в 
господарської діяльності єнергозберігаючі технології, прилади, лампи тощо. 
Соціальні аспекти та кадрова політика  
У листопаді 2013 р. між адміністрацією та профспілковим комітетом ПАТ "Завод "ТЕМП" був укладений 
"Колективний договір" та зареєстрований в управлінні праці та соціального захисту населення Хмельницької 
міської Ради. Сторони визнають взаємну направленість своєї діяльності на створення умов забезпечення 
стабільного та ефективного процесу виробництва. Правління та керівництво ПАТ "ЗАВОД "ТЕМП", 
зобовязується: 
- забезпечувати формування стратегії та прогнозування розвитку підприємства для найбільш ефективного ведення 
господартва, нарощування виробничого, науково-технічного та економічного потенціалу;  
- визначати приорітетні напрямки виробництва, складати план виробництва на поточний рік, з об'ємами робіт, які 
забезпечують зайнятість всіх працівників Товариства; 
- щоквартально аналізувати виробничо-господарську діяльність підприємтсва з інформуванням колективу ПАТ; 
- проводити навчання працівників з питань трудового законодавства, охорони праці, прав акціонерів.        
Колективним договором передбачаються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, 
соціально-економічних відносин, зокрема:  
" забезпечення продуктивної зайнятості; 
" нормування оплати праці; 
" встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (премій, доплат, 
надбавок та інші); 
" встановлення гарантій, компенсацій, пільг; 
" встановлення режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; 
" умов і охорони праці. 
  
Процес навчання персоналу включає підвищення кваліфікації, додаткові семінари з метою підвищення рівня знань 
працівника та ефективності праці, постійний інструктаж з питань охорони праці, який проводиться при прийнятті 
працівника на посаду та щорічно. 
На заводі організовано філію кафедри Технології машинобудування Хмельницького національного університету. 
 
Дослідження та інновації 
Товариством з 2017 році налагоджено процес виготовлення обладнання для лиття санітарної кераміки. Товариством постйно удосконалює напрямки виробництва - Трубозварювальне обладнання: центратори, 
зварювальні агрегати, верстати обробки кромок, трубозварювальні бази.  
У 2018 році Товариством було проведено аудит Сертифікат відповідності - Сертифікація згідно з ISO 9001: 2015.  
 



 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо 
похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, 

зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента 

Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів  та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних 
паперів. 

 
1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у 

тому числі політика щодо страхування кожного основного виду 
прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування 

 
Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів  та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних 
паперів. 

 
2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного 

ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків 
 
Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів  та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних 
паперів. 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
 
У товаристві є власний Кодекс корпоративного управління прийнятий рішенням Загальних зборів акціонерів від 
25.03.2011р.. 

 

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних 
осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно 

вирішив застосовувати  
 
Товариство керується Статутом та чинним законодавством України. А також, "Принципами корпоративного 
управління",  які було ухвалено Рішенням НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р. 

 
Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги  
 
Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного 
управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї 
частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного 

управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі 
якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу 
корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому 

пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій  
 
Відхилень від норм встановлених Статутом та чинним законодавством України  протягом звітного періоду не 
було. 



3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників ) 
Річні Позачергові Вид загальних зборів 

X   
Дата проведення 26.04.2019 
Кворум зборів 100 

Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1    Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
2    Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. 
3    Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  
4    Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
5    Розгляд звiту Виконавчого органу Товариства за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його 
розгляду. 
6    Розгляд звiту Наглядової ради за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 
7    Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його 
розгляду. 
8    Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Виконавчого органу, звiту 
Ревiзiйної комiсiї. 
9    Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту за 2018 та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 
10    Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк. 
11    Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2018 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом. 
12    Про змiну типу Товариства. Визначення дати набрання чинностi рiшення про змiну типу Товариства. 
13    Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новiй редакцiї. Визначення 
уповноваженої особи для проведення державної реєстрацiї Статуту Товариства. Визначення дати набрання 
чинностi рiшенням про внесення змiн до Статуту Товариства. 
14    Внесення змiн до внутрiшнiх положень. Визначення дати набрання чинностi рiшенням про внесення 
змiн до внутрiшнiх положень. 
15    Про скасування внутрiшнього положення "Про ревiзiйну комiсiю". 
16    Припинення повноважень та вiдкликання Правлiння, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї 
Товариства. 
17    Обрання Наглядової ради Товариства. 
18    Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради Товариства, 
встановлення розмiру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-
правових договорiв з ними. 
19    Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з 
дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, про характер правочинiв та їх граничну вартiсть. 
 РОЗГЛЯД  ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
По питанню № 1:  Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
Вирiшили: 1. Обрати Головою Лiчильної комiсiї Гецик Ольгу Олександрiвну.   
По питанню № 2: Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування 
Вирiшили: Затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування: пiд час реєстрацiї 
акцiонерiв та їх представникiв, Голова реєстрацiйної комiсiї встановлює вiдповiднiсть виготовлених для 
видачi акцiонерам бюлетенiв iз затвердженими Наглядовою радою формою i текстом бюлетенiв. У разi 
встановлення вiдповiдностi виготовлених для видачi акцiонерам бюлетенiв iз затвердженими Наглядовою 
радою формою i текстом бюлетенiв, Голова реєстрацiйної комiсiї засвiдчує бюлетенi шляхом їх 
пiдписання. Якщо бюлетенi не вiдповiдають затвердженими Наглядовою радою формою i текстом 
бюлетенiв, Голова реєстрацiйної комiсiї ставить позначку на кожному бюлетенi "Не дiйсний" та ставить пiдпис. В Протоколi реєстрацiйної комiсiї зазначає вiдомостi про недiйснi бюлетенi 
По питанню № 3: Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства 
Вирiшили: Обрати Головою зборiв Лукошина Сергiя Володимировича, Секретарем зборiв Кузьмич Олену 
Вiкторiвну. 
По питанню № 4: Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
Вирiшили: Встановити наступний регламент загальних зборiв: доповiдь - до 10 хвилин; спiвдоповiдь за 
попереднiм записом, що надається Головi зборiв у письмовому виглядi iз зазначенням ПIБ акцiонера або 
представника акцiонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозицiї/зауваження надавати Головi 
зборiв у письмовому виглядi iз зазначенням ПIБ акцiонера або представника акцiонера; голосувати з 
питань порядку денного - бюлетенями 
По питанню № 5: Розгляд звiту Виконавчого органу Товариства за 2018 рiк та затвердження заходiв за 
результатами його розгляду Вирiшили: Звiт Виконавчого органу Товариства за 2018 рiк прийняти до вiдома та затвердити наступнi 
заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згiдно Статуту Товариства,  
внутрiшнiх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення дiлової активностi 
всiх служб Товариства. 
По питанню № 6: Розгляд звiту Наглядової ради за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його 
розгляду 
Вирiшили: Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк прийняти до вiдома та затвердити наступнi заходи: 
Наглядовiй радi продовжити виконувати свої обов'язки згiдно Статуту Товариства,  внутрiшнiх положень 
та чинного законодавства; продовжити здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї 



компетенцiї продовжити контроль та регулювання дiяльностi Виконавчого органу Товариства. 
По питанню № 7: Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду.  
Вирiшили: Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк прийняти до вiдома та затвердити наступнi 
заходи: Ревiзiйнiй комiсiї продовжити виконувати свої обов'язки згiдно Статуту Товариства,  внутрiшнiх 
положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевiрку фiнансово-господарської 
дiяльностi у наступному фiнансовому роцi, за результатами якої пiдготувати вiдповiдний висновок. 
По питанню № 8:  Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Виконавчого 
органу, звiту Ревiзiйної комiсiї.  
Вирiшили:  
1) Затвердити звiт Виконавчого органу Товариства за 2018 рiк. 
2) Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк. 
3) Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк.. По питанню № 9:  Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту за 2018 та затвердження заходiв за результатами 
його розгляду.  
Вирiшили: Висновки зовнiшнього аудиту за 2018 рiк прийняти до вiдома та затвердити наступнi заходи: 
Виконавчому органу, Наглядовiй радi та всiм службам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки 
згiдно Статуту Товариства, внутрiшнiх положень та чинного законодавства України. 
По питанню № 10:  Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк.  
Вирiшили: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк. 
По питанню № 11 Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2018 рiк з урахуванням вимог, передбачених 
законом.  
Вирiшили: Чистий прибуток за 2018 рiк у розмiрi 2257тис грн. розподiлити наступним чином: 5% 
направити до резервного капiталу Товариства, а iншi 95% направити на поповнення обiгових коштiв. 
По питанню № 12: Про змiну типу Товариства. Визначення дати набрання чинностi рiшення про змiну типу Товариства. 
Вирiшили: Змiнити тип товариства з Публiчного акцiонерного товариства на Приватне акцiонерне 
товариство. Змiни набувають чинностi з дня державної реєстрацiї Статуту. 
По питанню № 13 порядку денного:  Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його у 
новiй редакцiї. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрацiї Статуту 
Товариства. Визначення дати набрання чинностi рiшенням про внесення змiн до Статуту Товариства. 
Вирiшили: 1. Внести змiни до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "ТЕМП" 
та затвердити нову редакцiю Статуту АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "ТЕМП". 
2. Уповноважити Керiвника Колеснiкову Вiту Вiкторiвну пiдписати вiд iменi Товариства Статут у новiй 
редакцiї. 
3. Доручити (з правом передоручення) Керiвнику Колеснiковiй Вiтi Вiкторiвнi здiйснити всi необхiднi дiї щодо державної реєстрацiї Статуту. 
4. Змiни набувають чинностi з дня державної реєстрацiї Статуту. 
По питанню № 14:  Внесення змiн до внутрiшнiх положень. Визначення дати набрання чинностi рiшенням 
про внесення змiн до внутрiшнiх положень. 
Вирiшили: 1. Внести змiни до внутрiшнiх положень Товариства шляхом затвердження їх у нових 
редакцiях, а саме: Положення про посадових осiб, Положення про Виконавчий орган Товариства, 
Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства, 
Принципи корпоративного управлiння. 
2. Змiни набувають чинностi з дня державної реєстрацiї Статуту. 
По питанню № 15:  Про скасування внутрiшнього положення "Про ревiзiйну комiсiю". 
Вирiшили: Скасувати та припинити дiю внутрiшнього положення "Про ревiзiйну комiсiю".   
По питанню № 16: Припинення повноважень та вiдкликання Правлiння, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства.  
Вирiшили: Припинити повноваження та вiдкликати Правлiння - Гецик Ольгу Олександрiвну, Наглядову 
раду : Кравченко Олег Борисович, Муха Вiктор Борисович, Бiрюков Степан Сергiйович, та Ревiзiйну 
комiсiю - Лукошина Сергiя Володимировича. 
По питанню № 17: Обрання Наглядової ради Товариства. 
Вирiшили: Обрати до складу Наглядової ради Товариства термiном на 3 рокiв Муху Вiктора Борисовича, 
Кравченка Олега Борисовича, Бiрюкова Степана Сергiйовича.                               Пiдсумок голосування: 
Кандидатура  Кiлькiсть осiб, що проголосували  Кiлькiсть набраних голосiв 
Рагозiн Антон Олегович  3  299 673  
Кравченко Олег Борисович  3  299 673  
Бiрюков Степан Сергiйович  3  299 673  
 
По питанню № 18: Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради 
Товариства, встановлення розмiру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на пiдписання 
цивiльно-правових договорiв з ними. 
Вирiшили: Затвердити умови безоплатних цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами 
Наглядової ради.  Уповноважити виконавчий орган Товариства пiдписати вiд iменi Товариства договори з 
членами Наглядової Ради на перiод їх обрання 
По питанню № 19: Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством 
протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, про характер правочинiв 
та їх граничну вартiсть. 



Вирiшили: Попередньо, термiном на один рiк, до 26 квiтня 2020 року, схвалити значнi правочини, якi 
будуть вчинятися Товариством, а саме, його Головою правлiння, у розмiрi до 40 000 000 (сорока мiльйонiв) грн. кожний. Характер значних правочинiв: договори по будiвництву; договори купiвлi-
продажу; договори поставки, договори банкiвського вкладу; iнвестицiйнi договори; кредитнi договори; 
договори страхування; договори поруки, договори банкiвської гарантiї, iншi договори, правочини, що 
вiдповiдають предмету дiяльностi Товариства згiдно Статуту та не суперечать чинному законодавству 
України. 
 
Пропозицiї щодо розгляду питань порядку денного надходили вiд наглядової ради. 
 

 
 
 
 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у 
звітному році ? 

 Так Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X   

Акціонери   X 

Депозитарна установа   X 
Інше д/н 

 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах у звітному році (за наявності контролю) ? 
 Так Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих 
акцій 

  X 

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у 
звітному році? 
 Так Ні 
Підняттям карток        X 

Бюлетенями (таємне голосування)                         X   

Підняттям рук                                             X 
Інше д/н 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ? 
 Так Ні 
Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій      X 

Унесення змін до статуту   X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства      X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства      X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X 
Інше Позачергові збори не скликалися 
 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні 
 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 
 Так Ні 
Наглядова рада   X 
Виконавчий орган   X 
Ревізійна комісія (ревізор)   X 
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 
і більше відсотків голосуючих акцій товариства 

д/н 

Інше (зазначити) Позачергові збори не скликалися 



 
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : Річні збори відбулися 
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Позачергові збори не скликалися 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Незалежний член 
наглядової ради Персональний склад наглядової ради 
Так* Ні* 

Функціональні обов'язки члена наглядової ради 

Муха Вiктор Борисович    X Протягом звітного періоду зміни на посаді не 
відбувались. 

Кравченко Олег Борисович  X Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались. 
Бiрюков Степан Сергiйович X  Протягом звітного періоду зміни на посаді не 

відбувались. 
 
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень : Протягом звітного періоду проводилось 3 засідань Наглядової ради. 
На засіданнях Наглядової ради розглядались наступні питання: 
- Проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Завод "ТЕМП". 
- Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування по питанням порядку денного на річних загальних 
зборів акціонерів ПАТ "Завод "Темп" 
- Зміни в керівних органах (звільнення та призначення членів правління). 
- Продовження терміну Голови правління. 
 

 
Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність 
наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Інформація про діяльність наглядової ради має містити відомості про  процедури, що застосовуються при 
прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-
господарській діяльності товариства:Процедурно діяльність ради обумовлена необхідністю проведення засідань 
для вирішення питань, які відносятся до компетенції Наглядової ради. 
 
 
Комітети  в  складі  наглядової  ради (за наявності)  
 Так Ні Персональний склад комітетів 
З питань аудиту   X д/н 

З питань призначень                      X д/н 

З винагород   X д/н 

Інші (запишіть)                                        Комітети в складі наглядової ради 
відсутні д/н 

 
Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:  Комітети в складі наглядової ради відсутні 
 
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : Комітети в складі наглядової ради відсутні 

 
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 
наглядової ради 

- складу, структури та діяльності як колегіального органу: склад наповнено в повному обсязі. 
Наглядова рада спроможна приймати рішення в межах своєї компетенції. 
 - компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його 
діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і 
безоплатну): Компетентність та ефективність підкреслюється спроможністю приймати участь 
та приймати рішення органом вцілому. 
 - виконання наглядовою радою поставлених цілей: Протягом звітного періоду всі цілі було досягнуто необхідні рішення було ухвалено. 

 
Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 
 Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі                  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту                     X 



Особисті якості (чесність, відповідальність)              X 

Відсутність конфлікту інтересів                           X 

Граничний вік                                             X 

Відсутні будь-які вимоги                                X   

Інше (запишіть)                                                                          д/н 
 
Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства   X   

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена 
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                         

  X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не 
було обрано нового члена    X 

Інше (запишіть)                                                                          д/н 
 
 
Як визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою                             X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 
вартості акцій  

  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди           X   

Інше                                     д/н 
 

Інформація про виконавчий орган 

Склад виконавчого органу 

Персональний клад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Голова Правлiння Морозов Роман Михайлович 

До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, 
пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм 
питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв 
та Наглядової ради. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, 

встановлених Статутом Товариства i Законом. 
- управлiння поточними справами та дiяльнiстю Товариства 
вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради; 

- забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової 
ради; 

- визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства, 
затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх 

виконанням; 
- керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв, забезпечення 

виконання покладених на них завдань; 
- визначення та затвердження органiзацiйної структури 

Товариства; 
- затвердження правил, процедур, положень, якими регулюються 

питання, пов'язанi з поточною професiйною дiяльнiстю 
Товариства; 

- визначення умов трудових вiдносин у Товариствi, умов оплати 
працi; 

- пiдготовка проектiв документiв з питань, якi виносяться на 
розгляд Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради; 

- пiдготовка та органiзацiя попереднього розгляду рiчного звiту, 
балансу Товариства, звiтiв та висновкiв Ревiзiйної комiсiї, для 

подальшого їх затвердження Загальними зборами; 
- пiдготовка та органiзацiя попереднього розгляду фiнансових 
результатiв господарської дiяльностi Товариства на звiтнi дати; 

- розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок; 



- заслуховування звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв 
Товариства i прийняття вiдповiдних рiшень; 

- визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну 
таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть 

Товариства, визначення порядку її використання та охорони; 
- iншi питання, за винятком тих, що належать до виключної 

компетенцiї iнших органiв Товариства. 
Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає 

засiдання, забезпечує у разi необхiдностi ведення їх протоколiв та 
здiйснює повсякденне управлiння дiяльнiстю Товариства. 

 

 
Чи проведені засідання 
виконавчого органу: 
загальний опис прийнятих на 
них рішень; 
інформація про результати 
роботи виконавчого органу; 
визначення, як діяльність 
виконавчого органу 
зумовила зміни у фінансово-
господарській діяльності 
товариства. 

- Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний 
опис прийнятих на них рішень:Всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства. 
- Результати роботи виконавчого органу:Задовільно 
- Аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як 
діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській 
діяльності товариства:Завдяки діяльності виконавчого органу товариство 
продовжує свою діяльність. 
 
 

Оцінка роботи виконавчого 
органу 

- діяльності виконавчого органу: Добре 
- компетентності та ефективності виконавчого органу:На вищому рівні 

 
Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

  
 
Додаткова інформація про Наглядову раду:  
Інформація про діяльність наглядової ради має містити відомості про  процедури, що застосовуються при 
прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-
господарській діяльності товариства:Процедурно діяльність ради обумовлена необхідністю проведення засідань 
для вирішення питань, які відносятся до компетенції Наглядової ради. 
Оцінка роботи Наглядової ради, а саме: 
 - складу, структури та діяльності як колегіального органу: склад наповнено в повному обсязі. Наглядова рада 
спроможна приймати рішення в межах своєї компетенції. 
 - компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової 
особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну): Компетентність та ефективність підкреслюється спроможністю приймати участь та приймати рішення органом вцілому. 
 - виконання наглядовою радою поставлених цілей: Протягом звітного періоду всі цілі було досягнуто необхідні 
рішення було ухвалено. 
 
Додаткова інформація про Виконавчий орган:  
- Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них рішень:Всі 
рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства. 
- Результати роботи виконавчого органу:Задовільно 
- Аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила 
зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:Завдяки діяльності виконавчого органу товариство 
продовжує свою діяльність. Оцінка роботи роботи Виконавчого органу, а саме: 
 - діяльності виконавчого органу: Добре 
- компетентності та ефективності виконавчого органу:На вищому рівні 



5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками емітента 

 
Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: Система внутрішнього контролю i управління ризиками емітента реалізується через органи управління i контролю 
емітента - загальні збори як вищий орган управління, наглядову раду, як орган, що складається в основному з 
представників акцiонерiв товариства, виконавчого органу - Правління, як органу, що здійснює поточне управління 
дiяльнiстю підприємства та незалежним аудитором, якій здійснює контроль. Комплексне функціонування цих 
органів та реалiзацiя наданих ним повноважень допомагають забезпечити внутрiшнiй контроль та реалізувати 
програму направлену на управління ризиками емітента. 
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Ні 
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії  0  осіб. 
 
Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 
років?  0  
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 

 
Загальні 
збори 

акціонерів 
Наглядова 

рада 
Виконавчий 

орган 

Не належить до 
компетенції 

жодного органу 
Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії)                       Так Ні Ні Ні 
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні 
Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні 
Обрання та припинення повноважень голови та 
членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні 
Обрання та припинення повноважень голови та 
членів наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 
Обрання та припинення повноважень голови та 
членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні 
Визначення розміру винагороди для голови та 
членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні 
Визначення розміру винагороди для голови та 
членів наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 
Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів виконавчого 
органу 

Ні Так Ні Ні 
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій  Так Ні Ні Ні 
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій 

Так Так Ні Ні 
Затвердження зовнішнього аудитора       Ні Так Ні Ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні 
 
Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  
приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? 
(так/ні )   Так  
 
Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт 
інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею  
осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)  Так 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ? 
 Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів                 X   

Положення про наглядову раду                            X   



Положення про виконавчий орган   X   

Положення про посадових осіб акціонерного товариства    X   
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                          X 

Положення про порядок розподілу прибутку                  X 
Інше (запишіть)                                        В Товариствi затвердженi внутрiшнi положення, а саме: Положення про iнформацiйну 

полiтику, Кодекс корпоративного управлiння. 
 
 
 
Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

Інформація про діяльність 
акціонерного товариства 

Інформація 
розповсюд
жується на 
загальних 
зборах 

Інформація 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних 
Національної 
комісії з цінних 

паперів та фондового ринку 
про ринок цінних 
паперів або через 

особу, яка 
провадить 
діяльність з 

оприлюднення 
регульованої 
інформації від 
імені учасників 
фондового ринку 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному 
товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 
акціонера 

Інформація 
розміщуєтьс

я на 
власному 
веб-сайті 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності Так Ні Ні Так Так 
Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та 
більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так 
Інформація про склад органів 
управління товариства Ні Так Ні Так Так 
Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так 
Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні 
 
Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  
фінансової звітності? (так/ні)  Так 
 
 Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  незалежним аудитором 
(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 
 Так Ні 
Не проводились взагалі                                    X 

Раз на рік                                              X   

Частіше ніж раз на рік                                    X 
 
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів       X 

Наглядова рада                                          X   
Інше (зазначити)                                        д/н 

 
З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку востаннє? 
 Так Ні 
З власної ініціативи                                      X 

За дорученням загальних зборів                            X 

За дорученням наглядової ради                             X 

За зверненням виконавчого органу                          X 



На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 
відсотками голосуючих акцій 

  X 

Інше (запишіть)                                        д/н 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета 
акцій емітента

№ з/п 

Повне найменування юридичної особи - 
власника (власників) або прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності) фізичної особи - власника 
(власників) значного пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з 
Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських 

формувань (для юридичної особи 
- резидента), код/номер з 

торговельного, банківського чи 
судового реєстру, реєстраційного 
посвідчення місцевого органу 
влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи (для 
юридичної особи - нерезидента) 

Розмір частки 
акціонера (власника) 

(у відсотках до 
статутного капіталу) 

1 2 3 4 
1 Кравченко Олег Борисович  75.0651629 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 
(учасників) на загальних зборах емітента 

Загальна кількість 
акцій 

Кількість акцій з 
обмеженнями Підстава виникнення обмеження 

Дата 
виникнення 
обмеження 

1 2 3 4 

2001000 2001000 

Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних 
положень Закону України "Про депозитарну 

систему України" та Листа Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку 

№08/03/18049/НК від 30.09.2014 року
 12.10.2013р. 

12.10.2013 

Опис д/н 

 
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 

  
 
НАГЛЯДОВА РАДА 
Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну 
дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, шляхом кумулятивного голосування.   
Члени Наглядової ради обираються виключно комулятивним голосуванням на термін 3 років. Наглядова рада Товариства складається з 3 (трьох) осіб. 
Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 
трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради. 
Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою або членом Правління, Головою або членом ревізійної 
комісії Товариства. 
Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої 
повноваження іншій особі.  
Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради простою більшістю голосів із складу Наглядової 
ради.  
У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із 
членів Наглядової ради за її рішенням. 
Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. 
З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного 
з ним. 
 Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: 
o за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 
o у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 



o у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що 
виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 
o у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. 
 
ПРАВЛІННЯ. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ 
Повноваження Голови правління та/або членів правління припиняються за рішенням Наглядової ради.  
З питання припинення повноважень Голови та членів правління рішення приймається простою більшістю голосів 
відповідного органу Товариства. 
У разі неможливості виконання Головою правління своїх повноважень, Наглядова рада обирає особу, яка 
тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління. 
 
 
Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення: 
Не передбачено виплат 
 

9) повноваження посадових осіб емітента 

 
НАГЛЯДОВА РАДА 
Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, 
визначеної чинним законодавством України та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу 
Товариства - Правління. 
До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом, а також питань, переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. 
Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами 
Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків встановлених Законом України "Про акціонерні 
товариства". 
 
До виключної компетенції Наглядової ради належить: 
" затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю 
Товариства; 
" підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про 
включення пропозицій до порядку денного, крім скликання позачергових Загальних зборів акціонерами; 
" прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу, а також у інших випадках встановлених законом. 
" прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;  
" прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 
" прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 
" затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; 
" обрання та припинення повноважень Голови і членів правління (за поданням Голови правління); 
" обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 
" обрання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів; 
" обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встанвлення 
розміру оплати його послуг; 
" визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків 
виплати дивідендів; 
" визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних 
зборів та мають право на участь у загальних зборах; 
" вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про 
заснування інших юридичних осіб; 
" вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом, у разі злиття, приєднання, 
поділу, виділу або перетворення Товариства; 
"  прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його 
предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 
акціонерного товариства; 
" визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 
" прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 
" прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи (зберігача), що веде облік прав власності 
власників іменних цінних паперів товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що 
укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг; 
" надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють 
спільно), яка придбала контрольний пакет акцій. 
Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради товариства, не можуть вирішуватися іншими 
органами товариства, крім загальних зборів. 
 



ПРАВЛІННЯ. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ 
До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Правління 
діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і Законом. 
 
До компетенції Правління, серед іншого, входить: 
" управління поточними справами та діяльністю Товариства відповідно до рішень Загальних зборів та 
Наглядової ради; 
" забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; 
" визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та 
контроль за їх виконанням; 
" керівництво роботою структурних підрозділів, забезпечення виконання покладених на них завдань; 
" визначення та затвердження організаційної структури Товариства; 
" затвердження правил, процедур, положень, якими регулюються питання, пов'язані з поточною 
професійною діяльністю Товариства; 
" визначення умов трудових відносин у Товаристві, умов оплати праці; 
" підготовка проектів документів з питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів та 
Наглядової ради; 
" підготовка та організація попереднього розгляду річного звіту, балансу Товариства, звітів та висновків 
Ревізійної комісії, для подальшого їх затвердження Загальними зборами; 
" підготовка та організація попереднього розгляду фінансових результатів господарської діяльності 
Товариства на звітні дати; 
" розгляд матеріалів ревізій та перевірок; 
" заслуховування звітів керівників структурних підрозділів Товариства і прийняття відповідних рішень; 
" визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку її використання та охорони; 
" інші питання, за винятком тих, що належать до виключної компетенції інших органів Товариства. 
Правління може прийняти рішення про передачу частини його повноважень до компетенції керівників 
структурних підрозділів Товариства. 
Члени Правління дотримуються принципів конфіденційності у порядку, передбаченому чинним законодавством 
України. 
Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує у разі необхідності ведення їх 
протоколів та здійснює повсякденне управління діяльністю Товариства. 
Голова Правління з дотриманням рішень органів Товариства, положень Статуту та чинного законодавства України, 
здійснює і несе відповідальність за наступні дії: 
" без довіреності представляє Товариство в усіх стосунках з будь-якими юридичними і фізичними особами, включаючи державні органи України та інших держав, у межах своєї компетенції, передбаченої Законом, Статутом 
Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та його трудовим договором (контрактом); 
" вчиняє юридично значимі дії від імені Товариства без довіреності; 
" здійснює контроль за використанням та розпорядженням нерухомим та рухомим майном і матеріальними 
та нематеріальними активами Товариства, включаючи грошові кошти; 
" укладає та підписує від імені Товариства протоколи, угоди, договори, включаючи зовнішньоекономічні 
договори (контракти);  
" укладає значні правочини або правочини, щодо яких є заінтересованість;  
" має право першого підпису фінансових документів Товариства, включаючи банківські документи; 
" підписує будь-які фінансові, бухгалтерські, податкові, банківські та інші документи і документи 
податкової звітності Товариства; 
" наймає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів та інших працівників Товариства; 
" видає накази та розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства; 
" приймає рішення про притягнення до відповідальності, у тому числі матеріальної, працівників що 
перебувають у трудових відносинах з Товариством; 
" відповідає за організацію бухгалтерського обліку у межах чинного законодавства України та згідно 
бухгалтерських принципів, політики, процедур і рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради 
Товариства, а також відповідає за забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у 
первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого 
законодавством України терміну, але не менше чотирьох років; 
" здійснює повсякденне управління діяльністю Товариства; 
" забезпечує дотримання Товариством законодавства України; 
" видає довіреності від імені Товариства; 
" приймає рішення з усіх інших питань діяльності Товариства, які необхідні для досягнення цілей 
Товариства і не віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. 
Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом 
України. 
 



10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, 
зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, 

зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту. 
  

 
 
 
 
 ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ 
щодо інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління 
Акціонерного товариства "ЗАВОД "ТЕМП" 
за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року. 
 
АДРЕСАТ: 
- Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 
- акціонерам та управлінському персоналу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "ТЕМП"  
 
Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог п. 
5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "ТЕМП" (далі - Товариства) за період з 01 січня 2019 року 
по 31 грудня 2019 року (далі - Звіт незалежного аудитора), який подається до Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку при розкритті інформації Товариством та призначається для акціонерів та керівництва 
Товариства складено за результатами виконання завдання ТОВ "Аудиторська фірма "Промислова Аудиторська 
Спілка" у відповідності до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 
21.12.2017 р. № 2258-VIII та Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості (МСЗНВ) 3000 
(переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації". 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРЕДМЕТ ЗАВДАННЯ 
Цей Звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної 
відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40 -1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у 
Звіті про корпоративне управління Товариства (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31грудня 2019 року, й включає: 
ў опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника; 
ў перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника; 
ў інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах 
Товариства; 
ў опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства; 
ў опис повноважень посадових осіб Товариства. 
 
ЗАСТОСОВНІ КРИТЕРІЇ 
Аудиторами визначені критерії, за допомогою яких був оцінений або виміряний предмет перевірки, для того, щоб 
визначені користувачі могли розуміти основу для висновку аудитора. 
У Звіті з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління Товариства, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом 
подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону 
України "Про цінні папери та фондовий ринок", ідентифікуються застосовні критерії, відносно яких оцінювався 
предмет завдання, щоб визначені користувачі могли розуміти основу для висновку аудитора. 
Цей Звіт містить інформацію, частина якої розміщена на сайті Товариства, а іншу частину можна знайти в 
загальнодоступних джерелах. 
Критеріями для оцінки складання і подання інформації щодо Звіту про корпоративне управління Товариства за 
2019 рік є застосовні вимоги пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону №3480. 
Джерела застосовних критеріїв базуються на положеннях Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову 
звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-XIV (в редакції Закону України № 2545-VIII від 18.09.2018р.), 
Законів України від 17.09.2008 року № 514-VI "Про акціонерні товариства", від 26.02.2006 року № 3480- IV "Про цінні папери та фондовий ринок", від 30.10.1996 року № 448/96-ВР "Про державне регулювання цінних паперів в 
Україні", Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління, затверджених наказом Міністерства 
фінансів України від 07.12.2018 року № 982.  
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вимагає від приватних акціонерних товариств розкриття 
у Звіті про корпоративне управління конкретних застосовних критеріїв, розроблених з регуляторними цілями. 
Такими критеріями є вимоги статті 40 "Регулярна інформація про емітента" та 40 -1 "Звіт керівництва" Закону 
України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480 - IV (зі змінами та доповненнями) та 
"Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 (зі 
змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації , зазначеної в пунктах 5-9 пункту 4 Розділу VII 
додатка 38 цього Положення. 
Для запобігання непорозумінь аудитор попереджає про цей факт користувачів цього Звіту із завдання з надання 
впевненості і зазначає, що внаслідок цього, визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, 



яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".  
  
МЕТА ТА ОБСЯГ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ 
Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про 
корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та 
складання звіту аудитора, що містить нашу думку. 
Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання 
впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення 
можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як 
обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї 
інформації Звіту про корпоративне управління. 
Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання 
Окрім того, ми: 
ў ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління 
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та 
отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 
Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок 
помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або 
нехтування заходами внутрішнього контролю; 
ў  отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для 
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності 
системи внутрішнього контролю; 
ў  оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 
ў  оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з 
розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, 
що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого 
наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання 
завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, 
включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені; 
ў ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні 
етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано 
вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних 
заходів.  
 
ВЛАСТИВІ ОБМЕЖЕННЯ 
Вважаємо доречним зазначити, що цей Звіт з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління 
Товариства за 2019 рік не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику того, що інформація щодо 
корпоративного управління Товариства може змінитись по об'єктивних та суб'єктивних обставинах. 
 
КОНКРЕТНА МЕТА 
Відповідно до діючого законодавства приватні акціонерні товариства складають Звіт про корпоративне управління 
за 2019 рік та розкривають інформацію в цьому звіті і відповідності з встановленими критеріями. 
Такими критеріями є вимоги статті 40 "Регулярна інформація про емітента" та 40 -1 "Звіт керівництва" Закону 
України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480 - IV (зі змінами та доповненнями). 
 ВІДНОСНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
Управлінський персонал Товариства відповідає за Звіт про корпоративне управління, аудитор відповідає за 
оцінювання цього Звіту про корпоративне управління стосовно застосовних критеріїв і незалежне надання 
висновку щодо інформації про предмет завдання, а саме: висловити думку стосовно інформації, зазначеної в 
пунктах 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону, що міститься у Звіті про корпоративне управління емітента за 2019 рік та 
перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї статті. 
  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДІЛЕНО НАЙВИЩИМИ 
ПОВНОВАЖЕННЯМИ 
Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про 
корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про 
корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування 
інформації у Звіті про корпоративне управління Замовника. 
Відповідно до законодавства України (ст.7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність") посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої 
інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання. 
 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ 
ВПЕВНЕНОСТІ  



Наша відповідальність полягає в незалежному висловленні думки щодо інформації про предмет перевірки, яка 
сформульована належно в контексті предмета перевірки і критеріїв. Ми вважаємо, що отримали достатні аудиторські докази для висловлення нашої думки щодо складання і подання 
інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління Товариства за 2019 рік відповідно до вимог п.п.5-9 п.3 
цієї частини статті 40-1 Закону № 3840, а також перевірка інформації, зазначеної відповідно до вимог п.п.1-4 цієї 
частини статті 40-1 Закону № 3840. 
 
ЗАСТОСОВНІ ВИМОГИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ 
Прийняття та процес виконання цього завдання здійснюється з врахуванням політик і процедур системи контролю 
якості, які розроблено в ТОВ "Аудиторська фірма "Промислова Аудиторська Спілка" відповідно до вимог 
Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової 
звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання 
системи контролю якості ТОВ "Аудиторська фірма "Промислова Аудиторська Спілка", є отримання достатньої впевненості в тому, що сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих та 
регуляторних вимог та звіти, які надаються фірмою, або партнерами із завдання, відповідають обставинам.  
ДОТРИМАННЯ ВИМОГ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА ІНШИХ ЕТИЧНИХ ВИМОГ 
Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність 
згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання 
обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом 
етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та Закону 
України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року № 2258- VIII (далі- Закон 
№2258) до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також 
ми виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ, які ґрунтуються на 
фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, 
конфіденційності та професійної поведінки. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми й прийнятними для використання їх як основи 
для нашої думки. 
 
ПЕРЕГЛЯД ВИКОНАНОЇ РОБОТИ 
Для виконання завдання з надання впевненості аудитор виконав загальний комплекс здійснених процедур 
отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, який був направлений на: 
ў Основні характеристики системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; 
ў Отримання розуміння Товариством, як середовища функціонування системи корпоративного управління: 
особливості функціонування виконавчого органу Правління; 
ў Дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів 
корпоративного управління (Статут, внутрішні положення, протоколи загальних зборів, засідань правління та інші документи), у тому числі, документи про будь-які обмеження прав при участі та голосуванні акціонерів на 
загальних зборах акціонерів, про порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента, про повноваження 
посадових осіб емітента. 
ў Дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Товариства (ознайомився з даними Виписки 
із Реєстру акціонерів, перевірив особу, яка прямо або опосередковано є власником пакету акцій емітента. 
ў Дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства: 
наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора. 
ў Дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність 
одноосібного виконавчого органу - Голова Правління 
Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, 
отриманих до дати цього Звіту внаслідок дослідження, зокрема, але не виключно, таких джерел як: Статуту, 
протоколів засідання правління, протоколів загальних зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, дані депозитарію про склад акціонерів. 
 
ДУМКА 
Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління 
Товариства, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, 
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які 
обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та 
звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.  
На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, 
відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та 
підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 
 
ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ  
Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалися з врахуванням політик та процедур системи 
контролю якості, які розроблено ТОВ "АФ "ПРОМИСЛОВА АУДИТОРСЬКА СПІЛКА" відповідно до вимог 
Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової 
звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". 
 
ІНША ІНФОРМАЦІЯ 
 



Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про 
корпоративне управління і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 
Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне 
управління та, при цьому, розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією 
Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання 
впевненості , або чи ця інша інформація  
Має вигляд такої, шо містить суттєві викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо думки, 
що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких 
фактів, які б необхідно було включити до звіту. 
 
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО 
 Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: Акціонерне товариство "ЗАВОД 
"ТЕМП"  
Код за ЄДРПОУ: 14309942, 
Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування: 29000, місто Хмельницький, проспект 
Миру, 99/101  
Тел. 0382) 63 04 85, факс: (0382) 63 00 27 
Дата державної реєстрації: 16.08.1994 р. Номер запису: 1 673 120 0000 001933 
Адреса веб-сторінки http://temp-mash.com/news/ 
Керівник: Голова Правління Морозов Роман Михайлович 
 
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ 
 Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Промислова Аудиторська Спілка" 
Код за ЄДРПОУ: 33100397 
Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування: 04073, місто Київ, проспект С. Бандери, 
23 
Телефон (факс)(044)5010313; mail@pasaudit.com.ua;  
Адреса веб-сторінки  www.pasaudit.com.ua 
Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською 
палатою України: 3464  
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №347/8 від 29.06.17 
Включено до розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності під реєстраційним номером 3464 Розділ СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Розділ СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ 
АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
Розділ СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ 
АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС 
ПІБ керівника Голубець Сергій Миколайович 
Номер реєстрації в реєстрі аудиторів № 100707  
Кількість сертифікованих працівників 9 аудиторів 
3 мають сертифікат ACCA DipIFR 
 
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ: 
Договір - № 18-А від 30 березня 2020 року; Дата початку виконання завдання - 30 березня 2020 року; 
Дата закінчення виконання завдання - 30 квітня 2020 року.  
 
Ключовим партнером з виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом фінансової 
інформації, результатом якого є цей Звіт з надання впевненості, є Голубець Сергій Миколайович, сертифікат 
аудитора серія "А" № 004647 від 18 травня 2001 року, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів 100707. 
 
Ключовий партнер  
з виконання завдання з надання впевненості   Голубець С.М.  
 
 Від імені аудиторської фірми: 
 
Директор  
ТОВ "АФ "ПРОМИСЛОВА АУДИТОРСЬКА СПІЛКА" Голубець С.М. 
 
 
Дата складання Звіту: 30.04.2020 року 
 
 
 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Кількість за видами акцій 

Найменування юридичної особи 

Ідентифікацій
ний код 
юридичної 
особи 

Місцезнаходження Кількість акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) прості іменні   привілейовані 
іменні 

Кількість за видами акцій 
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)  фізичної особи Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) прості іменні   привілейовані 
іменні 

Кравченко Олег Борисович 299510 75.06516290727 299510 0 

Усього 299510 75.065162907268 299510 0 

 

X. Структура капіталу 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість 
(грн) Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 
та/або допуску до торгів на фондовій 
біржі в частині включення до 

біржового реєстру 
1 2 3 4 5 

Акції прості іменні 2001000 0.25 
Права та обов'язки акціонерів 
емітента визначені в Статуті 

товариства. 
Публічна пропозиція відсутня, допуску 

до торгів на біржі немає 

Примітки Всі 100% акцій товариства складають статутний капітал товариства. 
 



XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 
зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 
Тип цінного 
паперу 

Форма існування та 
форма випуску 

Номінальна 
вартість 
акцій (грн.) 

Кількість 
акцій (штук) 

Загальна 
номінальна 
вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10.11.1998 200/22/1/98 
Хмельницьке 
територiальне 

управлiння ДКЦПФР 
UA2200551008 

Акція проста 
документарн
а іменна 

Документарнi iменнi 0.25 399000 99750.00 
16.6250000000

00 

Опис 

ВАТ "Темп" зареєструвало випуск простих iменних акцiй у кiлькостi 399 000 (триста дев'яносто дев'ять тисяч) шт. номiнальною вартiстю 0,25 (двадцять п'ять 
копiйок) на загальну суму 99 750,0 грн., про що Хмельницьким територiальним управлiнням ДКЦПФР видане Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, 
реєстрацiйний номер № 200/22/1/98, дата реєстрацiї 10 листопада 1998 р. Форма iснування цiнних паперiв документарна. На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними 
паперами емiтета не здiйснюється. На внутрiшньому ринку торгiвля здiйснюється на позабiржовому ринку. Лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтанта на 
фондових бiржах не здiйснювалось.  
Свідоцтво втратило чинність. 

31.10.2008 15/22/1/08-Т 
Хмельницьке 
територiальне 

управлiння ДКЦПФР 
UA3143099421 

Акція проста 
документарн
а іменна 

Документарнi iменнi 0.25 2001000 500250.00 
83.3750000000

00 

Опис 
ВАТ "Темп" зареєструвало випуск простих iменних акцiй у кiлькостi 2 001 000 (два мiльйони одна тисяча) шт. номiнальною вартiстю 0,25 (двадцять п'ять копiйок) на 
загальну суму 500 250,0 грн., про що Хмельницьким територiальним управлiнням ДКЦПФР видане Тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, 
реєстрацiйний номер № 15/22/1/08-Т, дата реєстрацiї 31 жовтня 2008 р. Форма iснування цiнних паперiв документарна. На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними 
паперами емiтета не здiйснюється. На внутрiшньому ринку торгiвля здiйснюється на позабiржовому ринку. Лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтанта на 
фондових бiржах не здiйснювалось. 

10.11.1998 200/22/1/98 
Департамент 
НКЦПФР у 

Західному регіоні 
UA5000000787 

Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Бездокументарнi 
iменнi 

0.25 399000 99750.00 
16.6250000000

00 

Опис 
АТ "Завод "Темп" зареєструвало випуск простих iменних акцiй у кiлькостi 399 000 (триста дев'яносто дев'ять тисяч) шт. номiнальною вартiстю 0,25 (двадцять п'ять 
копiйок) на загальну суму 99 750,0 грн.  Форма iснування цiнних паперiв Бездокументарна. На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтета не здiйснюється. 
На внутрiшньому ринку торгiвля здiйснюється на позабiржовому ринку. Лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтанта на фондових бiржах не здiйснювалось.  
Свідоцтво видане від 08.08.2019р. 

 



10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 
кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 
випуску 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 
Кількість акцій у 
випуску (шт.) 

Загальна 
номінальна вартість 

(грн) 

Загальна кількість 
голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 
голосуючих акцій, 
права голосу за 
якими обмежено 

(шт.) 

Кількість 
голосуючих акцій, 
права голосу за 
якими за 

результатами 
обмеження таких 
прав передано іншій 

особі (шт.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

31.10.2008 15/22/1/08-Т UA3143099421 2001000 500250.00 0 0 0 

Опис У товариства немає голосуючих акцій 

10.11.1998 200/22/1/98 UA5000000787 399000 99750.00 0 0 0 

Опис У товариства немає голосуючих акцій 

 



   XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

 
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю ) 
 

Власні основні засоби 
(тис.грн.) 

Орендовані основні 
засоби (тис.грн.) 

Основні засоби , 
всього (тис.грн.) Найменування основних 

засобів На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

1.Виробничого призначення 8324.000 10293.000 0.000 0.000 8324.000 10293.000 

- будівлі та споруди 1872.000 3561.000 0.000 0.000 1872.000 3561.000 

- машини та обладнання 5950.000 6614.000 0.000 0.000 5950.000 6614.000 

- транспортні засоби 184.000 118.000 0.000 0.000 184.000 118.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 318.000 0.000 0.000 0.000 318.000 0.000 

2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 8324.000 10293.000 0.000 0.000 8324.000 10293.000 

 
Пояснення :  Будівлі та споруди: знос 13917 т. грн., ступінь використання 79,63%. 
Машини та обладнання: Знос 15737 тис. грн., ступi нь використання 70,41%. 
Транспортнi засоби: Знос 1504 тис. грн., ступi нь використання 92,73%. Іншi: Знос 
687,0 тис. грн. , ступi нь використання 81,4%. Обмежень на використання майна немає. 
Суттєвих змi н у вартостi основних засобi в не було. Орендованi основнi засоби у 
Товариства вi дсутнi. Товариством використовуються в господарськi й дi яльностi 
власнi основнi засоби з термi ном корисної дi ї не меншим встановленим Податковим 
кодексом України.  



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 
Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 34565 33526 

Статутний капітал (тис.грн.) 600 600 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 600 600 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України 
"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного 
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", 
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення 
вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) 
товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань 
перед іншими особами 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(34565.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 
капіталу(600.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. 
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 
року. 

 
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнен

ня 

Непогашена 
частина 
боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 3116.00 Х Х 
Кредит у банку АТ "ПроКредит банк", м. Київ 05.12.2019 3116.00 13.750 05.12.2022 
Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 
у тому числі за облігаціями (за кожним 
випуском) : 

Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 
похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

Х 0.00 Х Х 

За фінансовими інвестиціями в корпоративні 
права (за кожним видом): 

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 124.00 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 
Інші зобов'язання та забезпечення Х 13793.00 Х Х 
Усього зобов'язань та забезпечень Х 17033.00 Х Х 
Опис Данi бухгалтерського облiку зобов'язань вiдповiдають даним фiнансової звiтностi та становлять: 

Довгостроковi кредити банкiв: 3116 тис.грн.  
Поточнi зобов'язання:  
-кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 1721 тис.грн.  
Поточнi забезпечення: 216 тис.грн.  
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - 10800 тис.грн. 
Поточнi зобов'язання за розрахунками:  
-з бюджетом - 124 тис.грн.  
-зi страхування - 145 тис.грн.  
-з оплати працi - 602 тис.грн.  
Iншi поточнi зобов'язання- 309 тис.грн. 

 



6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 
"Промислова Аудиторська Спiлка" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

33100397 

Місцезнаходження 04073 м. Київ . м. Київ пр-т Московський 23 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

3464 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська Палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

30.09.2004 

Міжміський код та телефон 0445010313 
Факс 0445010313 
Вид діяльності 74.12.0 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту 
Опис Перевiрка здiйснювалась на пiдставi договору з емітентом 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

30370711 

Місцезнаходження 04107 УКРАЇНА . м.Київ вул.Тропініна, 7-г 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

Рішення № 2092 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 
Факс (044) 591-04-00 
Вид діяльності Депозитарна діяльність центрального депозитарію 
Опис З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА . м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

DR/00002/ARM 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 
Факс (044) 287-56-73 
Вид діяльності Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР 
Опис Подання звітності до НКЦПФР 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 



Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА . м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

DR/00001/APA 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 
Факс (044) 287-56-73 
Вид діяльності Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників 

фондового ринку 
Опис Оприлюднення регульованої інформації 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС-ФІНАНС" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

24381627 

Місцезнаходження 03150 м. Київ Печерський р-н м.Київ вул.Велика Васильківська, буд.65 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

АЕ 263371 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

24.09.2013 

Міжміський код та телефон (044) 289-10-70 
Факс (044) 289-34-78 
Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи 
Опис Послуги з обслуговування рахунків власників акцій, які не обрали 

депозитарну установу для подальшого обслуговування. 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2020 01 01 
Підприємство   АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТЕМП" за ЄДРПОУ 14309942 
Територія  ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 6810100000 
Організаційно-правова форма господарювання  ПРИВАТНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО 

за КОПФГ 120 

Вид економічної діяльності  ВИРОБНИЦТВО ІНШОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО 
УСТАТКОВАННЯ 

за КВЕД 27.90 

Середня кількість працівників  134   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 29000 Хмельницька область м. Хмельницький Проспект Миру, 
будинок 99/101, т.(038) 263-00-27 
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2019 р.  

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 
 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець звітного 
періоду 

                                                  1 2 3 4 
I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 
 

1000 248 144 

первісна вартість 1001 564 564 
накопичена амортизація 1002 316 420 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- 
Основні засоби 1010 8324 10474 
первісна вартість 1011 38802 43157 
знос 1012 30478 32683 
Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 
Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 
 

1030 -- -- 

інші фінансові інвестиції 1035 -- -- 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- 
Відстрочені податкові активи 1045 -- 31 
Інші необоротні активи 1090 -- -- 
Усього за розділом I 1095 8572 10649 
II. Оборотні активи  
Запаси 

1100 26861 27863 

Виробничі запаси 1101 5894 6552 
Незавершене виробництво 1102 7745 8080 
Готова продукція 1103 13222 13231 
Поточні біологічні активи 1110 -- -- 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 4895 5971 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
 

1130 581 5202 

з бюджетом 1135 75 1230 
у тому числі з податку на прибуток 1136 75 84 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 430 401 
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 
Гроші та їх еквіваленти 1165 537 282 
Готівка 1166 -- 1 
Рахунки в банках 1167 537 281 
Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- 
Інші оборотні активи 1190 -- -- 
Усього за розділом II 1195 33379 40949 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 1200 -- -- 



Баланс 1300 41951 51598 
 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного року 

На кінець звітного 
періоду 

                                                   1 2 3 4 
І. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал  
 

1400 600 600 

Капітал у дооцінках 1405 15948 15948 
Додатковий капітал 1410 -- -- 
Резервний капітал 1415 -- 161 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 16978 17856 
Неоплачений капітал 1425 -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- -- 
Усього за розділом I 1495 33526 34565 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
 

1500 -- -- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- 3116 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- 
Довгострокові забезпечення 1520 -- -- 
Цільове фінансування 1525 -- -- 
Усього за розділом II 1595 -- 3116 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  
 

1600 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 -- -- 

товари, роботи, послуги 1615 503 1721 
розрахунками з бюджетом 1620 576 124 
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- 
розрахунками зі страхування 1625 113 145 
розрахунками з оплати праці 1630 462 602 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 

1635 5091 10800 

Поточні забезпечення 1660 416 216 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 1264 309 
Усього за розділом IІІ 1695 8425 13917 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 

Баланс 1900 41951 51598 
 
 
д/ н 
 
 
Голова правління ________________ Морозов Роман Михайлович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Чернушич Ірина Петрівна 
 (підпис)  
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2020 01 01 
Підприємство   АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТЕМП" за ЄДРПОУ 14309942 

 
Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2019 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2000 43679 59197 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2050 (35093) (50165) 

Валовий:   
     прибуток  2090 8586 9032 

     збиток  2095 (--) (--) 
Інші операційні доходи  2120 3175 1917 
Адміністративні витрати  2130 (6369) (5774) 
Витрати на збут 2150 (1482) (1093) 
Інші операційні витрати  2180 (3543) (1335) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  2190 367 2747 

     збиток   2195 (--) (--) 
Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 
Інші фінансові доходи  2220 242 -- 
Інші доходи  2240 2 22 
Фінансові витрати  2250 (2) (3) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 
Інші витрати  2270 (1) (11) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 2290 608 2755 

збиток 2295 (--) (--) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -110 -498 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  2350 498 2257 

     збиток  2355 (--) (--) 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 
Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 498 2257 
 



 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Назва статті Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 17723 33936 
Витрати на оплату праці 2505 15071 13224 
Відрахування на соціальні заходи 2510 3249 2820 
Амортизація 2515 2497 2169 
Інші операційні витрати 2520 9772 7685 
Разом 2550 48312 59834 
 
 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій  2600 399000 399000 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 399000 399000 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 1.24812030 5.65664160 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  

2615 1.24812030 5.65664160 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 
 
д/ н 
 
 
Голова правління ________________ Морозов Роман Михайлович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Чернушич Ірина Петрівна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2020 01 01 
Підприємство   АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТЕМП" за ЄДРПОУ 14309942 

 
Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2019 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 35158 28873 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 
Цільового фінансування 3010 -- -- 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 23591 34835 
Надходження від повернення авансів 3020 223 136 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 -- 159 

Надходження від операційної оренди 3040 -- 1419 
Надходження від страхових премій 3050 -- 17 
Інші надходження 3095 330 618 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 (7563) (13373) 

Праці 3105 (12079) (10617) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (3405) (3037) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (5262) (5991) 
Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (506) (452) 
Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (1391) (2504) 
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (3365) (3035) 
Витрачання на оплату авансів 3135 (26022) (28723) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (7584) (37) 
Інші витрачання 3190 (858) (3539) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -3471 740 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 -- -- 
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 242 -- 

дивідендів 3220 -- -- 
Надходження від деривативів 3225 -- -- 
Інші надходження 3250 -- -- 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (--) (2857) 
Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 
Інші платежі 3290 (--) (--) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 242 -2857 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 3116 9990 
Інші надходження 3340 -- -- 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 -- 9990 
Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 (2) (4) 
Інші платежі 3390 (--) (--) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 3114 -4 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -115 -2121 



Залишок коштів на початок року 3405 537 2677 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -140 -19 
Залишок коштів на кінець року 3415 282 537 
 
д/ н 
 
 
Голова правління ________________ Морозов Роман Михайлович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Чернушич Iрина Петрiвна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2020 01 01 
Підприємство   АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТЕМП" за ЄДРПОУ 14309942 

 
Звіт про власний капітал 

за 2019 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 
 

Стаття Код 
рядка 

Зареєст-
рований 
(пайови

й) 
капітал 

Капітал 
у дооцін-

ках 
Додат-
ковий 
капітал 

Резер-
вний 

капітал 

Нероз- 
поділе- 
ний 

прибуток 
(непокри

тий 
збиток) 

Неопла-
чений 
капітал 

Вилу-
чений 
капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 600 15948 -- -- 16978 -- -- 33526 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Скоригований залишок на 
початок року 4095 600 15948 -- -- 16978 -- -- 33526 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 4100 -- -- -- -- 498 -- -- 498 

Інший сукупний дохід за 
звітний період 4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 
капіталу 4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 
до капіталу 4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 
капіталу 4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 
акцій (часток) 4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 
капіталі 4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- 161 380 -- -- 541 
Разом змін у капіталі 4295 -- -- -- 161 878 -- -- 1039 
Залишок на кінець року 4300 600 15948 -- 161 17856 -- -- 34565 
 
д/ н 
 
 
Голова правління ________________ Морозов Роман Михайлович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Чернушич Iрина Петрiвна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

Примi тки до фi нансової звi тностi 
Акцi онерного товариства 
" ЗАВОД " ТЕМП" 
за 2019 рi к 
 
 1. I нформацi я про Товариство. 
 
Акцi онерне товариство " ЗАВОД " ТЕМП" ( далi - " Товариство") зареєстровано Виконавчим 
комi тетом Хмельницької Мi ської Ради Хмельницької областi 19.08.1994 р. 
Мi сцезнаходження Товариства: 29000, м. Хмельницький, проспект Миру, буд. 99/101. 
Основними видами дi яльностi, якими займається товариство є: 
- Виробництво i ншого електричного устаткування; 
- Ремонт i технi чне обслуговування машин i устаткування промислового призначення; 
- Виробництво i нших верстатi в; 
- Виробництво машин та устаткування для сi льського та лi сового господарства. 
Електронна сторi нка в I нтернет: http://temp-mash.com/ 
Електронна адреса Товариства: office@temp-mash.com 
 
 2. Умови функцi онування, ризики та економi чна ситуацi я в Українi. 
 
Стабi льнi сть економi ки України в значнi й мi рi залежатиме вi д полi тики та дi й 
уряду, спрямованих на реформування адмi нi стративної та правової систем, а також 
економi ки в цi лому. Як наслi док, операцi ям в Українi властивi ризики, не типовi 
для країн i з розвинутою економi кою. Незважаючи на стабi лi зацi йнi заходи, якi 
вживаються урядом України з метою пi дтримки банкi вського сектору та забезпечення 
лi квi дностi українських банкi в i Товариство, i снує невизначенi сть щодо можливостi 
доступу до джерел капi талу, а також вартостi капi талу для Товариства та його 
контрагентi в, що може вплинути на фi нансовий стан, результати операцi й та 
економi чнi перспективи Товариства. 
 В той час як керi вництво вважає, що воно вживає усi х необхi дних заходi в для 
пi дтримки економi чної стабi льностi Товариства в умовах, що склалися, подальше 
погi ршення ситуацi ї у зазначених вище галузях може мати негативний вплив на 
результати та фi нансовий стан Товариства, який неможливо визначити на даний 
момент. 
 
3. Управлi ння фi нансовими ризиками: цi лi та принципи 
 
Товариство схильне до наступних ризикi в, пов' язаних з використанням фi нансових 
i нструментi в: 
Кредитний ризик 
Ризик лi квi дностi 
Ринковий ризик 
В цi й примi тцi розкрито i нформацi ю про схильнi сть Товариства кожному i з зазначених 
ризикi в, про цi лi Товариства, його полi тику та методи оцi нки та управлi ння 
ризиками. 
Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов' язань за 
фi нансовими i нструментами або за контрактом, що може призвести до фi нансових 
збиткi в. Фi нансовi i нструменти, якi потенцi йно можуть призвести до виникнення 
концентрацi ї кредитного ризику, в основному складаються з грошових коштi в та 
дебi торської заборгованостi. 
Кредитний ризик, пов' язаний з нормальною господарською дi яльнi стю Товариства, 
контролюється кожною операцi йною одиницею пi д час виконання затверджених 
Товариством процедур оцi нки надi йностi та платоспроможностi кожного контрагента, в 
тому числi щодо стягнення заборгованостi. Монi торинг дi яльностi кредитного ризику 
здi йснюється на рi внi Товариства вi дповi дно до встановлених керi вних принципi в та 
методi в вимi рювання для того, щоб визначити i проводити монi торинг ризикi в, 
пов' язаних з контрагентами. Фi нансовi i нструменти, що потенцi йно можуть призвести 
до концентрацi ї кредитного ризику Компанi ї, складаються в основному з дебi торської 
заборгованостi за торговими операцi ями. Товариство управляє цим ризиком шляхом 
постi йного вi дстеження кредитоспроможностi клi єнтi в. Щодо ризикi в у зв' язку зi 
змi ною цi н на продукцi ю та послуги, Товариство не очi кує на зниження цi н у 
передбачуваному майбутньому, тому не укладала деривативних або i нших контрактi в з 
метою управлi ння ризиком зниження цi н. Товариство переглядає перспективи щодо цi н 
регулярно в ходi розгляду необхi дностi активного управлi ння фi нансовим ризиком.  
 
Ринковий ризик 



 
Ринковий ризик полягає у можливому впливi на фi нансовий результат Товариства або 
на вартi сть фi нансових i нструментi в коливання ринкових цi н, таких як процентнi 
ставки та курси валют. Метою управлi ння ринковим ризиком є контроль рi вня 
ринкового ризику та забезпечення оптимального спi ввi дношення доходностi та ризику 
в межах прийнятих параметрi в. В ходi нормального ведення бi знесу виникає 
можливi сть впливу на дi яльнi сть Компанi ї валютного та кредитного ризикi в. 
 
Валютний ризик 
 
Валютний ризик пов' язаний з активами, зобов' язаннями, операцi ями та фi нансуванням, 
вираженими в i ноземнi й валютi. Як i для багатьох i нших пi дприємств, що здi йснюють 
свою дi яльнi сть в Українi, i ноземнi валюти, зокрема долар США, євро та рублi, 
вi дi грають значну роль у процесi проведення Товариством багатьох типi в операцi й в 
Українi. 
Умови невизначеної полi тичної ситуацi ї в Українi та вплив вказаної ситуацi ї на 
курс гривнi до i ноземних валют, а також значна негативна величина чистої 
фi нансової позицi ї свi дчать про можливi ускладнення при погашеннi валютних 
зобов' язань. Товариство не здi йснювало операцi й з метою хеджування ризикi в, 
пов' язаних з i ноземною валютою. 
Товариство не має жодних фi нансових активi в та зобов' язань з плаваючою процентною 
ставкою. 
Товариство вважає, що ризик змi ни вi дсоткових ставок є несуттєвим i не 
використовує i нструменти для хеджування таких ризикi в в даний час. Тим не менш, 
Товариство здi йснює монi торинг процентних ставок i буде використовувати 
i нструменти для хеджування таких ризикi в по мi рi необхi дностi. 
 
4. Облi кова полi тика 
 
Основа складання 
Фi нансова звi тнi сть Компанi ї була складена вi дповi дно до Мi жнародних стандартi в 
фi нансової звi тностi ( далi - МСФЗ). Фi нансова звi тнi сть була складена на основi 
принципу i сторичної собi вартостi. Згi дно з Мi жнародним стандартом бухгалтерського 
облi ку ( МСБО) 21 " Вплив змi н валютних курсi в" та його тлумаченням, валютою вимi ру 
компанi ї, яка вi дображає економi чну суть вi дповi дних подi й та обставин компанi ї, є 
гривня. 
Представлена фi нансова звi тнi сть має вi дмi нностi вi д фi нансової звi тностi, яку 
Товариство складає згi дно з нормативними вимогами в Українi, оскi льки включає 
певнi коригування, не вi дображенi в бухгалтерському облi ку Компанi ї, якi є 
необхi дними для представлення активi в та зобов' язань, фi нансових результатi в та 
руху грошових коштi в Компанi ї вi дповi дно до МСФЗ. 
Основнi коригування стосуються: 
1) списання активi в, якi не вi дповi дають критерi ям його визнання; 
2) перекласифi кацi ї доходi в та витрат, активi в та зобов' язань. 
Фi нансова та бухгалтерська звi тнi сть пi дприємства формується з дотриманням таких 
принципi в: повного висвi тлення, принципу нарахування, безперервностi дi яльностi, 
послi довностi, перi одичностi i сторичної ( фактичної) собi вартостi, єдиного 
грошового вимi рника. 
Пi дприємство веде бухгалтерський облi к в українських гривнях (" грн." або " гривня") 
вi дповi дно до Мi жнародних стандартi в бухгалтерського облi ку України ( стандартi в)  
( надалi - МСБО) та вi дповi дно до вимог Закону України " Про бухгалтерський облi к i 
фi нансову звi тнi сть в Українi" вi д 16.07.1999 р. № 996- ХIV; "I нструкцi ї про 
застосування Плану рахункi в бухгалтерського облi ку активi в, капi талу, зобов' язань 
та господарських операцi й пi дприємств i органi зацi й" вi д 31.11.1999 р. № 291. 
Податковий облi к здi йснюється вi дповi дно до Податкового Кодексу України. 
Українськi принципи бухгалтерського облi ку вi дрi зняються вi д загальноприйнятих 
МСФЗ. Отже, ця фi нансова звi тнi сть, пi дготовлена на основi бухгалтерських записi в 
Пi дприємства, мi стить коригування, якi необхi дно було внести у фi нансову звi тнi сть 
для того, щоб вона вi дповi дала МСФЗ. 
 
 Використання оцi нок 
 
Складання фi нансової звi тностi вимагає використання оцi нок i припущень, що 
впливають на суми, зазначенi у фi нансовi й звi тностi та примi тках до неї. 
Припущення та оцi нки вi дносяться в основному до визначення термi нi в експлуатацi ї 
основних засобi в, оцi нки запасi в, визнання та оцi нки забезпечень, погашення 
майбутнi х економi чних вигi д. Цi оцi нки базуються на i нформацi ї, що була вi дома на 
момент складання фi нансової звi тностi. Вони визначаються на основi найбi льш 
ймовi рного сценарi ю майбутнього розвитку бi знесу Компанi ї ( включаючи бi знес-
середовище). Оцi нки i умови, якi лежать в основi їх очi кування, регулярно 
переглядаються. Фактичний вплив цих припущень може вi дрi знятися вi д його оцi нки на 



час складання фi нансової звi тностi, якщо бi знес- умови розвиваються не так, як 
очi кувало Товариство. Як тi льки стає вi дома нова i нформацi я, яка впливає на 
оцi нки, рi зницi вi дображаються в Звi тi про фi нансовi результати ( Звi тi про 
сукупний дохi д) i змi нюються припущення. 
 
5. Основнi принципи облi кової полi тики Товариства: 
 
1. Фi нансова та бухгалтерська звi тнi сть пi дприємства формується з дотриманням 
таких принципi в: принципу нарахування, безперервностi дi яльностi, перi одичностi 
i сторичної ( фактичної) собi вартостi, єдиного грошового вимi рника. 
Товариство веде бухгалтерський облi к, складає фi нансову звi тнi сть у нацi ональнi й 
валютi України. Основними елементами балансу є активи, зобов' язання та власний 
капi тал. Актив визнається в балансi, коли є ймовi рним надходження майбутнi х 
економi чних вигi д i актив має собi вартi сть або вартi сть, яку можна достовi рно 
визначити. Зобов' язання визнається в балансi Товариства, коли вi рогi дно, що в 
результатi погашення i снуючого зобов' язання вi дбудеться вибуття ресурсi в, якi 
втi люють економi чнi вигоди, i суму, за якою буде погашено зобов' язання можна 
достовi рно визначити.  
Необхi дною умовою для визнання активi в i зобов' язань в балансi є оцi нка, тобто 
можливi сть визначення грошової суми, в якi й елементи балансу мають бути 
вi дображенi у звi тностi.  
Своєчасна i об' єктивна оцi нка ( переоцi нка) активi в, зобов' язань ( балансових i 
позабалансових) та прийняття на пi дставi такої оцi ночної i нформацi ї адекватних 
управлi нських рi шень надають змогу здi йснити заходи, спрямованi на полi пшення 
структури балансу, зменшення низьколi квi дних i недоходних ( неробочих) активi в, що 
в свою чергу, сприяє змi цненню фi нансового стану i стабi льностi Товариства.  
 
2. Необоротнi активи. 
Основним засобом визнається закi нчений пристрi й з усi ма пристосуваннями i 
приладдям до нього, або окремий конструктивне вi докремлений предмет, що 
призначений для виконання певних самостi йних функцi й, якi мають двi ознаки: 
очi куваний термi н корисного використання, яких перевищує один рi к;  первi сна 
вартi сть яких  - бi льша  6000,00 грн. Основнi засоби  облi ковуються за i сторичною 
собi вартi стю.  
До i нших необоротних матерi альних активi в вi дносити активи, очi куваний термi н 
корисного використання яких не перевищує один рi к та первi сна вартi сть яких менша 
або дорi внює  6000,00 грн. 
При нарахуваннi амортизацi ї основних засобi в ( далi ОЗ), i нших необоротних 
матерi альних активi в у бухгалтерському та податковому облi ку застосовується 
прямолi нi йний метод нарахування, виходячи з корисного строку використання об' єкта 
доти, доки його вартi сть не досягне лi квi дацi йної вартостi. Лi квi дацi йна вартi сть 
Товариство прирi внює до нуля. 
Корисний строк використання об' єкта установлюється з урахуванням мi нi мальних 
строкi в його корисного використання.  
Для малоцi нних необоротних матерi альних активi в нараховується амортизацi я у 
розмi рi 100% вартостi таких об' єктi в у першому мi сяцi їх використання.  
Незавершене будi вництво вi дображається при первi сному визнаннi його за 
собi вартi стю. Амортизацi я на незавершене будi вництво не нараховується до моменту 
завершення будi вництва вi дповi дних активi в та введення їх в експлуатацi ю.  
Товариство не визнає у складi вартостi об' єкта основних засобi в витрати на щоденне 
обслуговування, поточний ремонт та технi чне обслуговування об' єкта. Цi витрати 
вi дносяться на фi нансовий результат поточного перi оду. В складi вартостi об' єкта 
основних засобi в визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерi ям 
визнання активу. Первi сна вартi сть основних засобi в збi льшується на суму 
капi тальних витрат, пов' язаних i з полi пшенням об' єкта ( модернi зацi я, модифi кацi я, 
добудова, дообладнання, реконструкцi я тощо), у результатi чого збi льшуються 
майбутнi економi чнi вигоди, первi сно очi куванi вi д використання цього об' єкта.  
Придбанi ( створенi) нематерi альнi активи зараховуються на баланс Товариства за 
первi сною вартi стю. Первi сна вартi сть нематерi ального активу складається з цi ни 
( вартостi) придбання ( крi м отриманих торговельних знижок), мита, непрямих 
податкi в, що не пi длягають вi дшкодуванню, та i нших витрат, безпосередньо 
пов' язаних з його використанням за призначенням. 
Нарахування амортизацi ї нематерi альних активi в ( крi м права постi йного користування 
земельною дi лянкою) здi йснюється протягом строку їх корисного використання, який 
встановлюється пi дприємством при визнаннi цього об' єкта активом ( при зарахуваннi 
на баланс). Нарахування амортизацi ї нематерi альних активi в здi йснювати i з 
допомогою прямолi нi йного методу нарахування амортизацi ї. 
 
3.  Запаси 
Товариством встановлено, що одиницею бухгалтерського облi ку запасi в є їх 
найменування. Товариство застосовує перi одичну систему оцi нки запасi в. Матерi альнi 



активи, що використовуються не бi льше одного року, вважаються малоцi нними та 
швидкозношуваними предметами. При передачi таких предметi в зi складу в 
експлуатацi ю, вартi сть їх вi дноситься до витрат. Товариством органi зоване 
обов' язкове ведення кi лькi сного облi ку таких предметi в у розрi зi матерi ально-
вi дповi дальних осi б до моменту їх повної лi квi дацi ї. Визнання та первi сну оцi нку 
запасi в ( матерi алi в, палива, товарi в тощо) здi йснювати залежно вi д шляхi в 
надходження запасi в на пi дприємство: придбанi за плату, виготовленi власними 
силами, внесенi до статутного капi талу, одержанi безоплатно, придбанi у результатi 
обмi ну на подi бнi та неподi бнi запаси. Облi ковою одиницею бухгалтерського облi ку 
запасi в вважати вид запасi в. 
Товариство розподi ляє транспортно- заготi вельнi витрати щомi сячно пропорцi йно сумi 
запасi в, що вибули за звi тний мi сяць. Сума транспортно- заготi вельних витрат, яка 
вi дноситься до запасi в, що вибули, визначається як добуток середнього вi дсотка, 
транспортно- заготi вельних витрат i вартостi запасi в, що вибули, з вi дображенням її 
на тих самих рахунках облi ку, у кореспонденцi ї з якими вi дображено вибуття цих 
запасi в. Середнi й вi дсоток транспортно- заготi вельних витрат визначається дi ленням 
суми залишкi в транспортно- заготi вельних витрат на початок звi тного мi сяця i 
транспортно- заготi вельних витрат за звi тнi й мi сяць на суму залишку запасi в на 
початок мi сяця i запасi в, що надi йшли за звi тнi й мi сяць. 
Оцi нку запасi в при їх вi дпуску чи i ншому вибуттi Товариство здi йснює: 
- методом ФI ФО при вi дпуску матерi альних цi нностей ( матерi алi в, сировини, палива, 
запасних частин, МШП) у виробництво, продажi та i ншому вибуттi; 
- за методом i дентифi кованої собi вартостi вi дповi дної одиницi готової продукцi ї. 
 В основному виробництвi Товариства застосовується позамовний метод калькулювання 
i з застосуванням елементi в нормативного методу облi ку витрат на виробництво та 
калькулювання фактичної виробничої собi вартостi продукцi ї; у департаментi СТО та 
департаментi машинобудування - позамовний метод, у всi х i нших цехах допомi жного 
виробництва - простий метод калькулювання. 
Облi к витрат i калькулювання собi вартостi виготовленої продукцi ї органi зований за 
окремими департаментами. По Товариству в цi лому облi ковуються загальновиробничi, 
адмi нi стративнi витрати та витрати на збут, i ншi витрати. 
 
4. Дебi торська заборгованi сть за товари, роботи, послуги визнається активом, 
якщо i снує ймовi рнi сть отримання товариством майбутнi х економi чних вигi д i її 
можливо достовi рно визначити. 
Дебi торська заборгованi сть за товари, послуги вi дображається в балансi за чистою 
реалi зацi йною вартi стю на дату балансу, що дорi внює сумi дебi торської 
заборгованостi за товари, послуги за мi нусом резерву сумнi вних боргi в. Формування 
резерву сумнi вних боргi в вi дбувається на пi дставi оцi нки платоспроможностi окремих 
дебi торi в та на пi дставi судження управлi нського персоналу щодо цього. 
Дебi торська заборгованi сть, не пов' язана з реалi зацi єю продукцi ї, товарi в, робi т 
та послуг, i визнана безнадi йною на пi дставi рi шення i нвентаризацi йної комi сi ї 
списується з балансу Товариства з вi дображенням цих сум у складi i нших операцi йних 
витрат. 
Сума вi дшкодування ранi ше списаної безнадi йної дебi торської заборгованостi 
включається до складу i нших операцi йних доходi в. 
  
5. Зобов' язання визнаються, якщо його оцi нка може бути достовi рно визначена та 
i снує ймовi рнi сть зменшення економi чних вигi д у майбутньому внаслi док його 
погашення. 
Зобов' язання подi ляються на: довгостроковi; поточнi; забезпечення; непередбаченi 
( умовнi). Якщо на дату балансу ранi ше визнане зобов' язання не пi длягає погашенню, 
то його сума включається до складу доходу звi тного перi оду. Поточнi зобов' язання 
вi дображаються в балансi за сумою погашення.  
Товариством створюються та облi ковуються резерви для забезпечення майбутнi х витрат 
та платежi в за напрямами: забезпечення виплат вi дпусток та забезпечення 
матерi ального заохочення. Забезпечення на виплату вi дпусток, створюється у тому 
звi тному перi одi в якому у пi дприємства виникло внаслi док минулих подi й 
зобов' язання, оцi нка якого може бути розрахунково визначена.     
6. Дохi д визнається, коли i снує надходження ( збi льшення)  економi чних вигi д 
протягом облi кового перi оду i цi вигоди можна достовi рно оцi нити, чи збi льшення 
корисностi активi в або  у виглядi зменшення зобов' язань, результатом чого є 
збi льшення власного капi талу. Витрати - це зменшення економi чних вигi д протягом 
облi кового перi оду у виглядi вибуття амортизацi ї активi в або у виглядi виникнення 
зобов' язань, результатом чого є зменшення власного капi талу. Доходи i витрати 
визнаються на пi дставi принципi в нарахування та вi дповi дностi i вi дображаються в 
звi тностi того перi оду, до якого вони належать.  
 
7. Умовнi активи i зобов' язання.  
 



Умовнi зобов' язання не визнаються в фi нансовi й звi тностi. Вони розкриваються лише 
у випадку, якщо ймовi рнi сть вi дтоку ресурсi в, якi втi люють економi чнi вигоди, 
незначна. 
Умовнi активи не визнаються в фi нансовi й звi тностi, але розкриваються у разi, коли 
i снує ймовi рнi сть притоку економi чних вигi д. 
 
8. Подi ї пi сля дати балансу 
 
Подi ї пi сля дати балансу - це сприятливi та несприятливi подi ї, що виникли мi ж 
датою балансу та датою затвердження фi нансової звi тностi до випуску. 
При цьому датою випуску звi тностi є дата офi цi йного дозволу керi вництва 
пi дприємства на випуск ( публi кацi ю, подання) фi нансових звi тi в за межi 
Пi дприємства. 
Пi дходи до вi дображення таких подi й у фi нансовi й звi тностi Пi дприємства визначено 
МСБО 10 " Подi ї пi сля дати балансу". 
Коригування активi в i зобов' язань є необхi дним у разi подi й, якi вi дбуваються 
пi сля дати балансу i надають додаткову i нформацi ю для визначення сум, пов' язаних з 
умовами, що i снують на дату балансу таких як: 
- банкрутство замовника, що пi дтверджує наявнi сть безнадi йної дебi торської 
заборгованостi на дату балансу;  
- продаж запасi в нижче собi вартостi, який пi дтверджує, що чиста реалi зацi йна 
вартi сть цих запасi в на дату балансу була нижчою за їхню собi вартi сть; 
- продаж основних засобi в за цi ною, нижчою за їхню балансову вартi сть, що свi дчить 
про зменшення їхньої корисностi на дату балансу;  
- виявлення суттєвих помилок, що призвели до перекручення даних фi нансової 
звi тностi. 
Якщо пi сля дати балансу Пi дприємство отримує i нформацi ю про умови, якi i снували на 
дату балансу, йому слi д оновити розкриття i нформацi ї, пов' язаної i з цими умовами, 
з урахуванням нової i нформацi ї. 
 
Своєю чергою, подi ї, якi вi дбуваються пi сля дати балансу i вказують на умови, що 
виникли пi сля цi єї дати, не потребують коригування статей балансу таких як: 
- об' єднання бi знесу пi сля дати балансу або продаж великого дочi рнього 
пi дприємства; 
- оголошення плану про припинення дi яльностi; 
- суттєвi придбання активi в, класифi кацi я активi в як утримуваних для продажу 
згi дно з МСФЗ 5, i нший продаж активi в; 
- знищення виробничих потужностей внаслi док пожежi пi сля дати балансу; 
- оголошення про значну реструктуризацi ю або про початок її здi йснення; 
- значнi операцi ї зi звичайними акцi ями та з потенцi йними звичайними акцi ями 
пi сля дати балансу;  
- надзвичайно великi змi ни цi н на акцi ї або валютних курсi в пi сля дати 
балансу; 
- змi ни ставок податкi в або податкового законодавства, прийнятих або 
оголошених пi сля балансу, якi впливають на податковi активи й зобов' язання;  
- прийняття значних зобов' язань або непередбачених зобов' язань; 
- початок великого судового процесу, що виник виключно внаслi док подi й, якi 
вi дбулися пi сля дати балансу.  
Якщо наслi дки наведених подi й є настi льки суттєвими, що можуть вплинути на 
здатнi сть користувачi в фi нансових звi тi в робити вi дповi днi оцi нки та приймати 
рi шення, в примi тках до фi нансових звi тi в розкриваються: 
- характер подi ї; 
- оцi нку фi нансового результату або твердження, що таку оцi нку зробити 
неможливо. 
 
9. Порi внянна i нформацi я 
 
У тих випадках, коли мала мi сце необхi днi сть, порi внянна i нформацi я була 
вi дкоректована таким чином, щоб вi дповi дати змi нам в пi дготовленi й фi нансової 
звi тностi в поточному роцi. 
 
10. Розкриття показникi в звi ту про фi нансовий стан ( баланс): 
 
10.1. Необоротнi активи 
10.1.1. Нематерi альнi активи: 
Станом на 31 грудня 2019 року на балансi облi ковуються нематерi альнi активи за 
залишковою вартi стю 144 тис. грн. 
Первi сна вартi сть нематерi альних активi в складала 564 тис. грн., накопичена 
амортизацi я - 420 тис. грн.  
 
10.1.2. Основнi засоби: 



Станом на 31 грудня 2019 року на балансi облi ковуються основнi засоби за 
залишковою вартi стю 10474 тис. грн. 
Первi сна вартi сть основних засобi в складала 43157 тис. грн., знос - 32683 тис. 
грн. Станом на 01.12.2019 р. основнi засоби i нвентаризовано i визначено 
доцi льнi сть їх подальшого використання в господарськi й дi яльностi. 
 
Групи основних засобi в Залишок на початок року Надi йшло за рi к Вибуло за рi к 
  
  
  Втрати вi д змен- 
шення корис- 
ностi I ншi змi ни за рi к 
( реконструкцi я) Залишок на кi нець року 
 первi сна ( переоцi не- на) вартi сть знос  первi сна ( пере- 
оцi нена) вартi сть знос Нараховано амортизацi ї за рi к  первi сної 
( переоцi неної) вартостi зносу первi сна ( пере- 
оцi нена) вартi сть знос 
            
1 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 
Будинки, споруди та передавальнi 
пристрої 15228 13356 2250   561    17478 13917 
Машини та обладнання 20211 14261 2249 109 98 1574    22351
 15737 
Транспортнi засоби 1622 1438    66    1622
 1504 
I нструменти, прилади, i нвентар 
( меблi) 581 504  56 56 29    525 477 
I ншi основнi засоби 346 149  27 20 81    319
 210 
Малоцi ннi необоротнi матерi альнi 
активи 814 770 48   68    862 838 
Тимчасовi ( нетитульнi) споруди         
   
Разом 38802 30478 4547 192 174 2379    43157 32683 
 
10.1.3. Довгостроковi фi нансовi i нвестицi ї 
Станом на 31.12.2019 року на балансi Товариства довгостроковi фi нансовi i нвестицi ї 
вi дсутнi. 
 
10.2. Оборотнi активи 
10.2.1. Запаси: 
Станом на 01.12.2019 р. виробничi запаси i нвентаризовано. Все запаси перебувають в 
належному станi i їх доцi льно в подальшому використовувати в господарськi й 
дi яльностi Товариства.  
Станом на 31 грудня 2019 року на Балансi Товариства облi ковуються 
- Запаси у сумi 27863 тис. грн., з них 
- Сировина та матерi али - 6552 тис. грн.; 
- Незавершене виробництво - 8080 тис. грн.; 
- Готова продукцi я - 13231 тис. грн. 
 
10.2.2. Дебi торська заборгованi сть за товари, роботи послуги: 
Дебi торська заборгованi сть станом на 31.12.2019 року вi дображається за чистою 
реалi зацi йною вартi стю та складає суму розмi ром 5971 тис. грн. 
  
10.2.3. Дебi торська заборгованi сть за розрахунками: 
Дебi торська заборгованi сть складається з розрахункi в з: 
- бюджетом - 1230 тис. грн.; 
- за виданими авансами -5202 тис. грн. 
- i нша поточна дебi торська заборгованi сть - 401 тис. грн. 
 
10.2.4 Грошовi кошти та їх еквi валенти 
Вартi сть грошових коштi в та їх еквi валентi в станом на 31.12.2019 р. дорi внює:  
- на рахунках в банках - 281 тис. грн.  
- готi вка - 1 тис. грн. 
  
10.3. Власний капi тал 
10.3.1. Статутний капi тал: 
Станом на 31.12.2019 року статутний капi тал складає 600 тис. грн., що вi дповi дає 
статутним документам Товариства. 
Капi тал у дооцi нках станом на 31.12.2019 р. становить 15948 тис. грн.. 



Статутний капi тал Товариства сплачено повнi стю i становить 600000 ( шi стсот тисяч) 
гривень 00 ( нуль) коп. Заборгованi сть учасникi в перед Товариством вi дсутня. АТ 
" Завод " ТЕМП" зареєструвало випуск простих i менних акцi й у кi лькостi 399000 
( триста дев' яносто дев' ять тисяч) шт. номi нальною вартi стю 0,25 ( двадцять п' ять 
копi йок) на загальну суму 99750,0 грн., про що Хмельницьким територi альним 
управлi нням ДКЦПФР видане Свi доцтво про реєстрацi ю випуску акцi й, реєстрацi йний 
номер № 200/22/1/98, дата реєстрацi ї 10 листопада 1998 р. Форма i снування цi нних 
паперi в бездокументарна. АТ " Завод " ТЕМП" зареєструвало випуск простих i менних 
акцi й у кi лькостi 2001000 ( два мi льйони одна тисяча) шт. номi нальною вартi стю 0,25 
( двадцять п' ять копi йок) на загальну суму 500250,0 грн., про що Хмельницьким 
територi альним управлi нням ДКЦПФР видане Тимчасове свi доцтво про реєстрацi ю 
випуску акцi й, реєстрацi йний номер № 15/22/1/08- Т, дата реєстрацi ї 31 жовтня 2008 
р. Форма i снування цi нних паперi в бездокументарна 
 
10.3.2. Нерозподi лений прибуток ( непокритий збиток): 
Станом на 31.12.2019 р. нерозподi лений прибуток Товариства становить суму розмi ром 
17856 тис. грн. 
 
 
10.4. Зобов' язання 
Зобов' язання вi дображаються у балансi Товариства за умови, що його оцi нка може 
бути достовi рно визначена та i снує ймовi рнi сть зменшення економi чних вигi д у 
майбутньому внаслi док його погашення. 
Зобов' язання Товариства складаються з довгострокових та поточних. 
I ншi довгостроковi зобов' язання у Товариства вi дсутнi. 
Станом на 31.12.2019 р. кредиторська заборгованi сть за товари, роботи, послуги 
Товариства становить 1721 тис. грн.  
Поточнi зобов' язання за розрахунками становлять: 
- за розрахунками з бюджетом - 124 тис. грн.; 
- за розрахунками зi страхування -145 тис. грн.; 
- з оплати працi - 602 тис. грн.; 
- за одержаними авансами - 10800 тис. грн.; 
- i ншi поточнi зобов' язання - 309 тис. грн. 
В балансi поточнi зобов' язання вi дображаються за сумою погашення. 
Станом на 31.12.2019 року Товариством створено резерв забезпечення на оплату 
вi дпусток працi вникi в у сумi 216 тис грн.  
 
В зв' язку з тим, що заборгованостi по ПДВ в МСФЗ не стандартизуються Товариство 
станом на 31.12.2019 р провело рекласифi кацi ю вi дповi дних статей: зi статей 
Балансу " Дебi торська заборгованi сть за розрахунками: за виданими авансами", 
" Поточна кредиторська заборгованi сть за одержаними авансами" виключено суми 
податкової заборгованостi ( балансовий субрахунок 644, 643) - 1020 тис. грн. та 
1309 тис грн. вi дповi дно; що врахованi в податковому облi ку, з одночасним 
виключенням цих сум i з складу статтi "I ншi поточнi зобов' язання" та "I ншi оборотнi 
активи". 
 
11. Розкриття показникi в звi ту про сукупний дохi д  
( звi т про фi нансовi результати): 
 
 У ходi складання Звi ту про фi нансовi результати за 2019 рi к здi йснено аналi з 
доходi в i витрат з метою визначення правильностi їх класифi кацi ї та визнання 
вi дповi дно до МСФЗ. Вi дповi дно до МСФЗ 18 " Дохi д" доходи вi д реалi зацi ї визнаються 
за принципом нарахування, а в разi, коли невизначенi сть виникає стосовно 
можливостi отримати суму, вже включену до виручки, недоотримана сума, або сума, 
ймовi рнi сть отримання якої стала малоймовi рною, визначається як витрати, а не як 
коригування суми первi сно визнаної виручки. 
 Вi дповi дно до затверджених Комi тетом з МСФЗ " Принципами подання фi нансової 
звi тностi" Товариство при поданнi i нформацi ї про доходи i витрати повинен 
дотримуватися принципу їх порi вняння. 
Для визначення доходу вi д реалi зацi ї продукцi ї та послуг Товариством 
застосовувався метод нарахування. Згi дно з цим методом доход визнається у момент, 
коли продукцi я вi двантажена покупцям, а послуги наданi замовникам. Чистий доход 
вi д реалi зацi ї продукцi ї, послуг це доход за вирахуванням вi дповi дних податкi в, 
зборi в.  
За 2019 рi к чистий доход вi д реалi зацi ї продукцi ї та послуг товариства у звi тi про 
сукупнi прибутки та збитки склав 43679 тис. грн., i ншi операцi йнi доходи - 3175 
тис. грн. Собi вартi сть реалi зованої продукцi ї та послуг у звi тному перi одi склала 
35093 тис. грн., i ншi операцi йнi витрати - 3543 тис. грн., адмi нi стративнi витрати 
- 6369 тис. грн., витрати на збут - 1482 тис. грн. Результатом фi нансово - 
господарської дi яльностi у 2019 роцi є чистий прибуток в сумi 498 тис. грн.  
 



12. Звi т про рух грошових коштi в 
 
Звi т про рух грошових коштi в складено вi дповi дно до вимог ПСБО, у частинi, що не 
суперечить МСФЗ. 
12.1. Рух коштi в у результатi операцi йної дi яльностi - (3471) тис. грн. 
12.1.1. Надходження вi д  
- реалi зацi ї продукцi ї ( товарi в, робi т, послуг) у сумi 35158 тис. грн.; 
- надходження авансi в вi д покупцi в i замовникi в - 23591 тис. грн.; 
- надходження вi д повернення авансi в - 223 тис. грн.; 
- i ншi надходження - 330 тис. грн. 
Надходження сумарно становлять 59302 тис. грн.  
 
12.1.2. Витрачання на оплату: 
- товарi в ( робi т, послуг) - 7563 тис. грн.; 
- працi - 12079 тис. грн.; 
- вi драхувань на соцi альнi заходи - 3405 тис. грн.; 
- зобов' язань з податкi в i зборi в - 5262 тис. грн.; 
- витрачання на оплату авансi в - 26022 тис. грн.; 
- витрачання на оплату повернення авансi в - 7584 тис. грн.; 
- i ншi витрачання - 858 тис. грн. 
Витрачання сумарно становлять 62773 тис. грн. 
  
12.2. Рух коштi в в результатi i нвестицi йної дi яльностi 
Протягом 2019 року: 
Надходження вi д отриманих вi дсоткi в - 242 тис. грн.. 
 
12.3. Рух коштi в у результатi фi нансової дi яльностi 
Сума отриманих позик становить - 3116 тис. грн. 
Витрачання на сплату вi дсоткi в - 2 тис. грн. 
 
Чистий рух грошових коштi в за звi тний перi од - (115) тис. грн. 
Залишок коштi в на початок року - 537 тис. грн. 
Вплив змi н валютних коштi в на залишок коштi в - (140) тис. грн. 
Залишок коштi в на кi нець року - 282 тис. грн. 
 
13. Звi т про змi ни у власному капi талi 
На початок року власний капi тал Товариства становив 33526 тис. грн.  
В 2019 р проведено 
- чистий прибуток за звi тний рi к - 498 тис. грн. 
- скоригований залишок на кi нець звi тного перi оду на суму 541 тис. грн.  
На кi нець року власний капi тал Товариства становить 34565 тис. грн. 
 
14. Критичнi облi ковi судження i основнi джерела невизначеностi в оцi нках. 
13.1. Ключовi джерела невизначеностi в оцi нках - критичнi облi ковi оцi нки 
Деякi суми, включенi до фi нансової звi тностi або такi, що здi йснюють на неї вплив, 
а також пов' язане з ними розкриття i нформацi ї повиннi бути оцi ненi, що вимагає вi д 
керi вництва здi йснення припущень вi дносно сум або умов, якi не можуть бути точно 
вi домi на дату пi дготовки фi нансової звi тностi. " Критична облi кова оцi нка" є 
одночасно суттєвою для вi дображення як фi нансового стану Товариства, так i 
результатi в його дi яльностi. Критична облi кова оцi нка вимагає вi д керi вництва 
найбi льш складних, суб' єктивних або комплексних суджень, найчастi ше внаслi док 
необхi дностi оцi нки впливу аспектi в, якi за своєю суттю є невизначеними. 
Керi вництво проводить таку оцi нку на постi йнi й основi, виходячи з результатi в i 
досвi ду минулих перi одi в, тенденцi й та i нших методi в, якi керi вництво вважає 
прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозi в щодо того, як вони 
можуть змi нитися у майбутньому. Однак невизначенi сть стосовно цих припущень i 
оцi ночних значень може призвести до результатi в, якi можуть вимагати суттєвих 
коригувань балансової вартостi активу або зобов' язання, стосовно яких здi йснюються 
такi припущення та оцi нки, у майбутньому. 
 
14.2. Вi дстроченi податковi активи та зобов' язання 
Вi дстроченi податковi активи та зобов' язання визнаються для всi х тимчасових 
рi зниць, що вi дносяться на витрати в податковому облi ку, якщо i снує ймовi рнi сть 
наявностi оподатковуваного прибутку, у рахунок якого можуть бути використанi 
збитки. Суттєвi оцi нки керi вництва необхi днi для визначення суми вi дстрочених 
податкових активi в та зобов' язань, якi можуть бути визнанi, виходячи з i мовi рних 
строкi в i розмi ру майбутнього оподатковуваного прибутку i стратегi ї податкового 
планування в майбутньому. За результатами 2019 року Товариством було здi йснено 
аналi з всi х тимчасових рi зниць, результат яких мi г би вплинути на вi дстроченi 
податковi активи або на вi дстроченi податковi зобов' язання.  



Витрати або доходи з податку на прибуток за результатами 2019 р. Товариством не 
визнавалися, у зв' язку з їх вi дсутнi стю.    
 
14.3. Судження 
При застосуваннi облi кової полi тики Товариства було застосовано певнi судження 
( додатково до суджень, пов' язаних зi здi йсненням оцi нок), якi можуть мати значний 
вплив на данi фi нансової звi тностi. Такi судження, серед i ншого, включають:  
 
Принцип безперервностi дi яльностi 
Дана фi нансова звi тнi сть пi дготовлена вi дповi дно до принципу безперервностi 
дi яльностi, який передбачає реалi зацi ю активi в i погашення зобов' язань у ходi 
звичайної господарської дi яльностi. 
 
Ризики, пов' язанi з вимогами податкового та i ншого законодавства 
Українське законодавство щодо оподаткування та регулювання i нших аспектi в 
операцi йної дi яльностi, включаючи валютний та митний контроль, продовжує 
розвиватися. Керi вництво вважає, що Товариство дотримувалося всi х нормативних 
положень, i всi передбаченi законодавством податки були сплаченi або нарахованi у 
фi нансовi й звi тностi. 
 
15. Подi ї пi сля дати балансу 
Пi сля дати балансу: в Товариствi не вi дбувалось сприятливих та несприятливих 
подi й, якi є суттєвими, i якi можуть впливати на економi чнi рi шення користувачi в 
звi тностi. 
 
Голова Правлi ння _______________ Морозов Р. М. 
Головний бухгалтер ______________ Чернушич I. П. 
 
Директор ТОВ " АФ  
" ПРОМИСЛОВА АУДИТОРСЬКА СПI ЛКА" ________________ С. М. Голубець 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Керiвництво АТ "ЗАВОД "ТЕМП" вiд iменi осiб, що здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну 
iнформацiю емiтента, заявляє, що наскiльки це вiдповiдальним особам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, 
пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про 
стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його 
контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне 
та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента i юридичних 
осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої звiтностi, разом з описом основних ризикiв та 
невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Вiд iменi керiвництва - Голова 
правління Морозов Роман Михайлович. 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,  
                   що виникала протягом періоду

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Національної комісії з 

цінних паперів та фондового 
ринку або через особу, яка 
провадить діяльність з 

оприлюднення регульованої 
інформації від імені 

учасників фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 
22.03.2019 22.03.2019 Відомості про проведення загальних зборів                                                                                 
26.04.2019 02.05.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                  
06.05.2019 07.05.2019 Відомості про зміну типу акціонерного товариства                              
16.07.2019 17.07.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                                                            

 


