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Титульний аркуш 

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії. 

Генеральний директор       Ткачов Євгенiй Григорович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 21.05.2013 

(дата) 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2012 рік 

Загальні відомості 

Повне найменування емітента Публічне акцiонерне товариство "Кiровоградський завод дозуючих автоматiв" 

Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00226514 

Місцезнаходження емітента 25007 УКРАЇНА Кіровоградська Ленiнський м.Кiровоград пров. 
Експериментальний, 2 

Міжміський код, телефон та факс емітента 0522 350900 0522 350900 

Електронна поштова адреса емітента 

 

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

Річна інформація розміщена у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії 30.04.2013 

 (дата) 

Річна інформація опублікована у газета "Бюлетень Цiннi пареи України" № № 82   30.04.2013 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

Річна інформація розміщена на власній сторінці http://www.dozator.com.ua/ в мережі Інтернет 21.05.2013 

  (адреса сторінки)   (дата) 

Зміст 

 

1. Основні відомості про емітента: 

а) ідентифікаційні реквізити, 
місцезнаходження емітента 

X 

б) інформація про державну 
реєстрацію емітента 

X 

в) банки, що обслуговують X 



емітента 

г) основні види діяльності X 

ґ) інформація про одержані 

ліцензії (дозволи) на окремі 

види діяльності 

X 

д) відомості щодо належності 
емітента до будь-яких 

об'єднань підприємств 

- 

е) інформація про рейтингове 

агентство 
- 

є) інформація про органи 

управління емітента 
- 

2. Інформація про засновників 
та/або учасників емітента та 

кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв) 

X 

3. Інформація про чисельність 

працівників та оплату їх праці 
X 

4. Інформація про посадових осіб емітента: 

а) інформація щодо освіти та 

стажу роботи посадових осіб 
емітента 

X 

б) інформація про володіння 

посадовими особами емітента 

акціями емітента 

X 

5. Інформація про осіб, що 

володіють 10 відсотків та 
більше акцій емітента 

X 

6. Інформація про загальні 

збори акціонерів 
X 

7. Інформація про дивіденди X 

8. Інформація про юридичних 

осіб, послугами яких 

користується емітент 

X 

9. Відомості про цінні папери емітента: 

а) інформація про випуски 

акцій емітента 
X 

б) інформація про облігації 

емітент 
- 

в) інформація про інші цінні 

папери, випущені емітентом 
- 

г) інформація про похідні 

цінні папери 
0 

ґ) інформація про викуп 

власних акцій протягом 

звітного періоду 

- 

д) інформація щодо виданих 
сертифікатів цінних паперів 

- 



10. Опис бізнесу X 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: 

а) інформація про основні 

засоби емітента (за 

залишковою вартістю) 

X 

б) інформація щодо вартості 
чистих активів емітента 

X 

в) інформація про зобов'язання 
емітента 

X 

г) інформація про обсяги 

виробництва та реалізації 

основних видів продукції 

X 

ґ) інформація про собівартість 
реалізованої продукції 

X 

12. Інформація про гарантії 

третьої особи за кожним 

випуском боргових цінних 

паперів 

- 

13. Відомості щодо особливої 
інформації та інформації про 

іпотечні цінні папери, що 

виникала протягом звітного 
періоду 

- 

14. Інформація про стан 
корпоративного управління 

X 

15. Інформація про випуски 

іпотечних облігацій 
- 

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

а) інформація про розмір 

іпотечного покриття та його 

співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за 

іпотечними облігаціями з цим 

іпотечним покриттям 

- 

б) 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 

- 

в) інформація про заміни 

іпотечних активів у складі 

іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних 
активів до складу іпотечного 

покриття 

- 

г) відомості про структуру 

іпотечного покриття іпотечних 
облігацій за видами іпотечних 

активів та інших активів на 

кінець звітного періоду 

- 

ґ) відомості щодо підстав - 



виникнення у емітента 

іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають 

іпотечне покриття за станом 

на кінець звітного року 

17. 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 

- 

18. Інформація про випуски 

іпотечних сертифікатів 
- 

19. Інформація щодо реєстру 

іпотечних активів 
- 

20. Основні відомості про 

ФОН 
- 

21. Інформація про випуски 
сертифікатів ФОН 

- 

22. Інформація про осіб, що 

володіють сертифікатами 

ФОН 

- 

23. Розрахунок вартості 

чистих активів ФОН 
- 

24. Правила ФОН - 

25. Річна фінансова звітність - 

26. Копія протоколу загальних 

зборів емітента, які проведені 

за звітний період (для 

акціонерних товариств) 

(додається до паперової форми 
при поданні інформації до 

Комісії) 

X 

27. Аудиторський висновок X 

28. Річна фінансова звітність, 

складена відповідно до 

Міжнародних стандартів 
фінансової звітності 

X 

29. Звіт про стан об'єкта 

нерухомості (у разі випуску 

цільових облігацій, виконання 
зобов'язань за якими 

забезпечене об'єктами 

нерухомості) 

- 

30. Примітки 

До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми: "Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-

яких об'єднань пiдприємств" - за звiтний перiод емiтент не належав до будь-яких об'єднань пiдприємств. 
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингова 

агенства. "Iнформацiя про органи управлiння емiтента" - для акцiонерних товариств ця форма не завповнюється. 

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя 
про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не 

реєструвалося. "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу 

власних акцiй не вiдбувалося. "Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних 
паперiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв. "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї 

та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не 

мав випадкiв особливої iнформацiї. "Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО. "Звiт про стан 

об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими 



забезпечене об'єктами нерухомостi. 

 

Основні відомості про емітента 

 

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

 

Повне найменування Публічне акцiонерне товариство "Кiровоградський завод дозуючих автоматiв" 

Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "Кiровоградський завод дозуючих автоматiв" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Поштовий індекс 25007 

Область, район Кіровоградська Ленiнський 

Населений пункт м.Кiровоград 

Вулиця, будинок пров. Експериментальний, 2 

Інформація про державну реєстрацію емітента 

 

Серія і номер свідоцтва ААВ № 134415 

Дата державної реєстрації 04.12.1991 

Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Кiровоградської мiської ради. 

Зареєстрований статутний капітал (грн.) 1500000 

Сплачений статутний капітал (грн.) 1500000 

Банки, що обслуговують емітента 
 

Найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у національній 

валюті 

АТ "Укрсiббанк" м. Харкiв 

МФО банку 351005 

Поточний рахунок 26000236937300 

  

Найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 

валюті 

АТ "Укрсiббанк" м. Харкiв 

МФО банку 351005 

Поточний рахунок 26000236937300 

Основні види діяльності 

 

28.29 ВИРОБНИЦТВО IНШИХ МАШИН I УСТАТКОВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, Н. В. I. У. 

25.11 ВИРОБНИЦТВО БУДIВЕЛЬНИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ I ЧАСТИН КОНСТРУКЦIЙ 

25.21 ВИРОБНИЦТВО РАДIАТОРIВ I КОТЛIВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ 

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 

 

Вид діяльності 
Номер ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 
Державний орган, що видав 

Дата 

закінчення дії 

ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 



Установки бетонозмiшувальнi 

типу УБС(модифiкацiї УБС-12, 
УБС-20, УБС-30, УБС-40, УБС-60, 

УБС-80, УБС-120) 

UA1.082.0045614-10 26.05.2010 

Державний комiтет України з питань технiчного 

регулювання та споживчої полiтики, Державна 

Система Се 

25.05.2012 

Опис 

Установки бетонозмiшувальнi типу УБС(модифiкацiї УБС-12, УБС-20, УБС-30, УБС-40, УБС-60, УБС-80, 

УБС-120), которые серийно производятся с 26.05.2010 г. по 25.05.2012г., контроль соответствия 
сертифицированной продукции требованиям нормативных документов осуществляется путем технического 

надзора за ее изготовлением. Периодичность технического надзора - один раз в год. 

  

Сертифiкат вiдповiдностi засобiв 

вимiрювальної технiки 

затвердженому типу 

№ UA-MI/2-3708-
2011 

26.09.2011 
Державний комiтет України з питань технiчного 
регулювання та споживчої полiтики 

чинний до 31 

травня 2014 

року 

Опис 

Сертифiкат видано виробнику за рiшенням Науково-технiчної комiсiї з метрологiї Державного комiтету 
України з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики на пiдставi позитивних результатiв 

державних контрольних випробувань, проведених ДП "Кiровоградстандартметрологiя" (акт випробувань вiд 

31 травня 2011 року) 

  

Сертифiкат вiдповiдностi засобiв 

вимiрювальної технiки 
затвердженого типу 

№ UA-MI/2-3518-

2011 
10.02.2012 

Державний комiтет України з питань технiчного 

регулювання та споживчої полiтики 

чинний до 11 

жовтня 2013 
року 

Опис 

Сертифiкат видано виробнику за рiшенням Науково-технiчної комiсiї з метрологiї Державного комiтету 
України з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики на пiдставi позитивних результатiв 

державних контрольних випробувань, проведених ДП "Укрметртестстандарт" (акт випробувань вiд 11 

жовтня 2010 року) 

  

Сертифiкат вiдповiдностi засобiв 

вимiрювальної технiки 
затвердженому типу 

№ UA-MI/2-3517-

2011 
10.02.2011 

Державний комiтет України з питань технiчного 

регулювання та споживчої полiтики 

чинний до 11 

жовтня 2013 
року 

Опис 

Сертифiкат видано виробнику за рiшенням Науково-технiчної комiсiї з метрологiї Державного комiтету 

України з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики на пiдставi позитивних результатiв 

державних контрольних випробувань, проведених ДП "Укрметртестстандарт" (акт випробувань вiд 11 

жовтня 2010 року) 

  

Сертифiкат вiдповiдностi засобiв 
вимiрювальної технiки 

затвердженому типу 

№ UA-MI/2-3516-

2011 
10.02.2011 

Державний комiтет України з питань технiчного 

регулювання та споживчої полiтики 

чинний до 11 
жовтня 2013 

року 

Опис 

Сертифiкат видано виробнику за рiшенням Науково-технiчної комiсiї з метрологiї Державного комiтету 

України з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики на пiдставi позитивних результатiв 

державних контрольних випробувань, проведених ДП "Укрметртестстандарт" (акт випробувань вiд 11 
жовтня 2010 року) 

  

Сертифiкат вiдповiдностi засобiв 

вимiрювальної технiки 

затвердженого типу 

№ UA-МI/2-3433-
2010 

16.11.2010 
Державний комiтет України з питань технiчного 
регулювання та споживчої полiтики 

чинний до 07 

червня 2013 

року 

Опис 

Сертифiкат видано виробнику за рiшенням Науково-технiчної комiсiї з метрологiї Державного комiтету 

України з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики на пiдставi позитивних результатiв 
державних контрольних випробувань, проведених ДП "Кiровоградстандартметрологiя" (акт випробувань вiд 

07 червня 2011 року) 

  

Сертификат об утверждени типа 

средств измерений 
№ 7311 01.08.2011 

Государственный комитет по стандартизаци 

Республики Беларусь 

до 28апреля 

2014 года 

Опис Настоящий сертификат удостоверяет, что на основани решения Научно-технической комисси по метрологи ( 



№ 07-11 от 28.07.2011г.) утвержден тип средств измерений "Дозаторы весовые автоматические и 

полуавтоматические ДВ..." изготовитель - ОАО "Кировоградский завод дозирующих автоматов", г. 
Кировоград, Украина (UA), которiй зарегистрирован в Государственном реєстре средств измерений под 

номером РБ 03 02 4698 11 и допущен к применению в Республике Беларусь с 28 июля 2011 г. 

  

Cертификат об утверждении типа 

средств измерений 
№8130 27.09.2012 

Государственный комитет по стандартизации 

Республики Беларусь 

31 мая 2014 

года 

Опис 
настоящий сертификат удостоверяет, что на основании решения Научно-технической комиссии по 

метрологии (№ 09-12 от 27.09.2012г.) утвержден тип средств измерений "Дозаторы весовые автоматические" 

  

Сертифiкат на систему управлiння 

якiстю 
UA 2.160.07251-12 25.10.2012 Нацiональний орган України з сертифiкацiї 

06.липня 2017 

року 

Опис 

Цим сертифiкатом посвiдчується, що система управлiння якiстю стосовно виробництва установок 
бетонозмiшувальних УБС, дозаторiв вагових автоматичних, комплексiв сушильно-очисних зернових 

"Фермер" та агрегатiв опалювальних водогрiйних автоматичних АОВА 

  

Сертифiкат вiдповiдностi на 
агрегати опалювальнi водогрiйнi 

автоматичнi типу АОВА 

UA1.013.0214154-12 27.11.2012 
Мiнiстерство економiного розвитку i торгiвлi 

України 

термiн дiї з 27 

листопада 2012 

до 06 липня 
2017 року 

Опис 
агрегати опалювальнi водогрiйнi автоматичнi типу АОВА теплопродуктивнiстю вiд 15 до 315 кВт, що що 
працюють на твердому альтернативному паливi (пресованi брикети з бiомаси та пеллети) 

  

Сертифiкат вiдповiдностi на 

установки бетонозмiшувальнi типу 
УБС 

UA1.082.0111063-12 11.07.2012 
Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi 

України 

термiн дiї з 
11.07.2012 року 

по 06 липня 

2017 року 

Опис 
Установки бетонозмiшувальнi типу УБС, що серiйно виробляються з 11.07.2012 року до 06.07.2017 року, 

контроль вiдповiдностi сертифiкованої продукцiї вимогам нормативних документiв. 

  

Сертификат соответствия средств 

измерительной техники 
утвержденному типу 

UA-МI/2р-3860-2012 18.05.2012 
Министерство экономического развития и 

торговли Украины 

выдан с 
18.05.2012 года 

по 31.05.2014 

года 

Опис 

Сертификат выдан изготовителю решением Научно - технической комыссии по метрологии 

Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительськой 
политики на основании положительных результатов государственных контрольных испытаний, проведенных 

ГП "Кировоградстандартметрология" 

  

Сертификат соответствия средств 

измерительной техники 

утвержденному типу 

UA-МI/2р-3861-2012 18.05.2012 
Министерство экономического развития и 

торговли Украины 

выдан 18 мая 

2012г. 

действителен до 

07 июня 2013 г. 

Опис 
Настоящий сертификат прдтверждает, что идентифицированные должным образом дозаторы весовые 

автоматические и полуавтоматические ДВ.... 

  

Господарська дiяльнiсть у 

будiвництвi, пов' язана iз 

створенням об' єктiв архiтектури 
(за перелiком робiт згiдно з 

додатком). 

АД № 071824 20.07.2012 
Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя 

України 

строк дiї 
лiцензiї з 

20.07.2012р. по 

20.07.2015р. 



Опис Лiцензiя 

  

_______________ 

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці. 

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 

 

Найменування юридичної особи 

засновника та/або учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або учаснику 

(від загальної кількості) 

Мiнiстерство промислової полiтики України 00013942 
03035 80000 . м.Київ 
вул. Сурiкова, буд.3 

0 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної 

особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, 

який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або учаснику 

(від загальної кількості) 

Усього 0 
 

_______________ 

* Не обов'язково для заповнення. 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за звiтний рiк становить 170 осiб. Позаштатних працiвникiв, осiб, якi 

працювали за сумiсництвом - 0 особи Працiвникiв, якi працювали у 2011 роцi на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) не працювало - 2. 
Фонд оплати працi за 2012 рiк - 4944,1 тис.грн. Фонд оплати працi зменшився порiвняно з попереднiм роком . Кадрова програма емiтента 

спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, та забезпечення її вiдповiдностi операцiйним потребам. Однiєю з основних умов 

виконання поставлених стратегiчних цiлей є питання розвитку кадрового потенцiалу. Головною метою кадрової полiтики буде подальше 
пiдвищення квалiфiкацiї, створення професiональних колективiв, здатних вирiшувати завдання стратегiчного розвитку пiдприємства. 

 

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

 

Посада Генеральний директор 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування юридичної 

особи 

Ткачов Євгенiй Григорович 

Паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

ЕА 402432 04.02.1998 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 

Рік народження** 1958 

Освіта** вища 

Стаж керівної роботи (років)** 19 

Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Дозавтомати", голова наглядової ради 

Опис До компетенцiї Генерального директора належить: забезпечення виконання рiшень Зборiв та Ради; 

затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства i заходiв, що є необхiдними для ирiшення 

його завдань; затвердження нормативних актiв, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами i 
фiлiями онариства; затвердження щорiчного кошторису, штатного розкладу i посадових окладiв 

спiвробiтникiв царату, встановлення показникiв, розмiру та строкiв їх премiювання; встановлення 

цiн на продукцiю i тарифiв на послуги; укладення угод вiд iменi та/або за рахунок Товариства на 
суму, що не перебiльшує розмiр, становлений Радою, та подання на затвердження Радi угод, 

укладених на суму, що перебiльшує цей розмiр; прийняття рiшень про одержання довгострокових 

кредитiв, позик; подання на затвердження Зборiв рiчного звiту та балансу Товариства; затвердження 
складу i обсягiв вiдомостей та iнформацiї, якi складають комерцiйну таємницю, орядку їх захисту; 

прийняття вiд Акцiонерiв та посвiдчення своїм пiдписом та печаткою Товариства їх нсьмових 

повiдомлень про призначення ними своїх представникiв в Товариствi; прийняття на роботу i 
звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, вживання до них заходiв юхочення i накладання 

стягнень; прийняття рiшень про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки; прийняття 

рiшень з iнших питань поточної дiяльностi Товариства. Генеральний директор має право: без 
довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, репрезентувати його у всiх установах, iiдприємствах i 

органiзацiях; розпоряджатися майном Товариства в межах, що визначенi Статутом; укладати будь-

якi угоди та iншi юридичнi акти, видавати довiреностi, вiдкривати в банках iоточний та iншi 
рахунки; iнiцiювати скликання позачергових Зборiв, якщо цього вимагають iнтереси Товариства. 



Втручання в поточно-розпорядчу дiяльнiсть Генерального директора, Зборiв, самих Акцiонерiв, не 

допускається. Рiшення Генерального директора, що суперечать чинному законодавству або 
Статуту, може бiути вiдмiнене самим Генеральним директором, Радою або рiшенням Зборiв. У 

випадку, якщо Генеральний директор за власною iнiцiативою або з iнших пiдстав припиняє 

виконання своїх обов'язкiв, Рада обирає тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора 

до вирiшення Зборами питання про обрання Генерального директора. Тимчасово виконуючий 

обов'язки Генерального директора у вiдповiдностi до покладених на нього повноважень має право: 

без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства в межах представництва iнтересiв Товариства; 
здiйснювати фiнансовi операцiї, що пов'язанi зi сплатою податкiв та зборiв, оплатою працi в 

товариствi; здiйснювати дiї, що пов'язанi iз виконанням угод, якi були укладенi Товариством до 

моменту iокладання на нього повноважень тимчасово виконуючого обов'язкiв Генерального 
директора, в частинi йбезпечення майнових прав Товариства. Непогашених судимостей за 

корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа за виконання своїх посадових обовязкiв 
винагороду отримала в розмiрi, обумовленому в контрактi. 

 

Посада Голова Ревiзiйної комiсiї 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування юридичної 

особи 

Тарасенко Зоя Анатолiївна 

Паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

ЕВ 072966 09.12.2004 Ленiнським ВМ УМВС України в Кiровоградськiй областi 

Рік народження** 1973 

Освіта** вища 

Стаж керівної роботи (років)** 11 

Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

З 2001 року - заступник директора фiнансового Закритого акцiонерного товариства "Науково-
виробниче пiдприємство "Радiй". 

Опис До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить: здiйснення контролю за фiнансово-господарською 
дiяльнiстю Генерального директора; виконання перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 

Генерального директора за врученням Зборiв, з її власної iнiцiативи або на вимогу Акцiонерiв, що 

володiють у сукупностi бiльш як 0% голосiв; перевiрка правильностi та своєчасностi ведення облiку 
та звiтностi; складання висновку по рiчних звiтах та балансах, без якого Збори не вправi 

затверджувати атмис; доповiдь про результати проведених нею перевiрок Зборам; зобов'язання 

вимагати позачергового скликання Зборiв у разi виникнення загрози суттєвим пересам Товариства 
або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; здiйснення iнших повноважень, коло 

яких встановлено положенням про Ревiзiйну комiсiю, у вiдповiдностi до цiлей i завдань Товариства, 

крiм тих, що вiдносяться до виключної компетенцiї Зборiв. Членами Ревiзiйної комiсiї не можуть 
бути Генеральний директор та iншi посадовi особи, а також члени Ради. Ревiзiйна комiсiя має право 

залучати за погодженням зi Зборами до своєї роботи незалежних експертiв, Голова Ревiзiйної 
комiсiї має такi повноваження: керує роботою Ревiзiйної комiсiї та визначає основнi напрямки її 

поточної дiяльностi; скликає черговi та позачерговi засiдання Ревiзiйної комiсiї; органiзує 

протоколювання засiдань Ревiзiйної комiсiї. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини не має. Посадова особа за виконання своїх посадових обовязкiв винагороди в звiтному роцi 

не отримувала. 

 

Посада Голова Наглядової ради 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування юридичної 

особи 

Бегун Алiна Петрiвна 

Паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

ЕА 656330 27.07.1999 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 

Рік народження** 1972 

Освіта** вища , кiровоградський iнститут сiськогосподарського машинобудування 

Стаж керівної роботи (років)** 12 

Найменування підприємства та фiнансовий директор ПАТ НВП "Радiй" 



попередня посада, яку займав** 

Опис До компетенцiї Ради належить: здiйснення захисту прав Акцiонерiв; рекомендацiя Акцiонерам 

розмiру, умов та порядку збiльшення або зменшення Статутного Капiталу (фонду); здiйснення 

нагляду за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; встановлення розмiру угод, що має 

право укладати Генеральний директор вiд iменi та/або за рахунок Товариства, та затвердження угод 

на суму, що перевищує цей розмiр; прийняття рiшень про вступ та участь в рiзноманiтних формах 
об'єднань, господарських товариствах, а також про вихiд iз них; затвердження процедурних правил 

та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства; 

вирiшення iнших питань, у вiдповiдностi до цiлей i завдань Товариства крiм тих, що iiдносяться до 
виключної компетенцiї Зборiв. Засiдання Ради проводяться у разi необхiдностi, але не рiдше нiж 

один раз в три мiсяцi. Засiдання вважаються правомочними, якщо на них присутнi бiльше половини 

вiд загальної (iлькостi членiв Ради. Рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв. Кожний член 
Ради має один голос. У випадку Явної кiлькостi голосiв голос голови Ради є вирiшальним. Рiшення 

Ради можуть прийматись шляхом iисьмового опитування членiв Ради. Позачерговi засiдання Ради 

скликаються на вимогу голови або 1/3 складу членiв Ради. До юрядку денного включаються 
питання, запропонованi Акцiонерами, якi володiють сукупно не менше нiж 5% Акцiй, членами 

Ради, Ревiзiйною комiсiєю, а також Генеральним директором. Рада надає Зборам щорiчний звiт про 

свою дiяльнiсть. Роботою Ради керує її голова, який обирається Зборами. Голова Ради має такi 
повноваження: керує роботою Ради та визначає основнi напрямки її поточної дiяльностi; вiд iменi 

та за дорученням Зборiв укладає контракт з Генеральним директором; органiзує повiдомлення 

Акцiонерiв про намiр iнших Акцiонерiв продати належнi їм Акцiї; скликає черговi та позачерговi 
засiдання Ради; органiзує протоколювання засiдань Ради. Непогашених судимостей за корисливi та 

посадовi злочини не має. Посадова особа за виконання своїх посадових обов'язкiв винагороди в 

звiтному роцi не отримувала. 

 

Посада Член Наглядової ради 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування юридичної 

особи 

Замедянська Наталiя Михайлiвна 

Паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

ЕА626 626985 23.04.1999 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 

Рік народження** 1954 

Освіта** вища 

Стаж керівної роботи (років)** 5 

Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ПАТ НВП "Радiй", начальник управлiння правового забезпечення 

Опис Посадова особа за виконання своїх посадових обовязкiв винагороди в звiтному роцi не отримувала. 
До компетенцiї Ради належить: здiйснення захисту прав Акцiонерiв; рекомендацiя Акцiонерам 

розмiру, умов та порядку збiльшення або зменшення Статутного Капiталу (фонду); здiйснення 

нагляду за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; встановлення розмiру угод, що має 
право укладати Генеральний директор вiд iменi та/або за рахунок Товариства, та затвердження угод 

на суму, що перевищує цей розмiр; прийняття рiшень про вступ та участь в рiзноманiтних формах 

об'єднань, господарських товариствах, а також про вихiд iз них; затвердження процедурних правил 
та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства; 

вирiшення iнших питань, у вiдповiдностi до цiлей i завдань Товариства крiм тих, що iiдносяться до 

виключної компетенцiї Зборiв. Засiдання Ради проводяться у разi необхiдностi, але не рiдше нiж 
один раз в три мiсяцi. Засiдання вважаються правомочними, якщо на них присутнi бiльше половини 

вiд загальної (iлькостi членiв Ради. Рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв. Кожний член 

Ради має один голос. У випадку Явної кiлькостi голосiв голос голови Ради є вирiшальним. Рiшення 
Ради можуть прийматись шляхом iисьмового опитування членiв Ради. Позачерговi засiдання Ради 

скликаються на вимогу голови або 1/3 складу членiв Ради. До юрядку денного включаються 

питання, запропонованi Акцiонерами, якi володiють сукупно не менше нiж 5% Акцiй, членами 
Ради, Ревiзiйною комiсiєю, а також Генеральним директором. Рада надає Зборам щорiчний звiт про 

свою дiяльнiсть. Роботою Ради керує її голова, який обирається Зборами. Непогашених судимостей 

за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа за виконання своїх посадових обовязкiв 
винагороди в звiтному роцi не отримувала. 

 

Посада Головний бухгалтер 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування юридичної 

особи 

Гостєва Ольга Iванiвна 



Паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

ЕВ 142157 02.09.2006 Кiровським ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй 

областi 

Рік народження** 1973 

Освіта** вища 

Стаж керівної роботи (років)** 11 

Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

головний бухгалтер ВАТ "Кiровоградський завод дозуючих автоматiв" 

Опис Повноваження головного бухгалтера: -має право використовувати матерiали та iнформацiю 

(зокрема конфидицiйну), яка стосується фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства; - 

представляти iнтереси пiдприємства в стороннiх органiзацiях (зокрема держустановах) з питань, якi 
стосуються фiнансово-господарської дiяльностi; - має право пiдпису бухгалтерських i налогових 

документiв i звiтiв у вiдповiдностi до службових обов"язкiв; - має право другого пiдпису 

фiнансових i банковських установ. Обов"язки головного бухгалтера: -органiзує роботу бухгалтерiї 
та пiдлеглих; - виконує роботу по веденню бухгалтерського облiку майна, зобов"язань та 

господарських операцiй; -приймає участь у розробцi та здiйсненнi заходiв по виконанню фiнансової 

дисциплiни i рацiональному використанню ресурсiв; - виконує нарахування та перерахування 

податкiв i платежiв в державний i мiсцевий бюджети, страхових внескiв державним небюджетним 

соцiальним фондам, банкiвськии установам тощо. Непогашених судимостей за корисливi та 

посадовi злочини не має. Посадова особа за виконання своїх посадових обовязкiв винагороду в 
звiтному роцi отримала в розмiрi згiдно штатного розпису. 

 

Посада Член Наглядової ради 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування юридичної 

особи 

Бахмач Євгенiй Степанович 

Паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

ЕА 044776 13.02.1996 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 

Рік народження** 1951 

Освіта** вища 

Стаж керівної роботи (років)** 24 

Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Голова правлiння ПАТ "Кiровоградгранiт" 

Опис Посадова особа за виконання своїх посадових обовязкiв винагороди в звiтному роцi не отримувала. 

До компетенцiї Ради належить: здiйснення захисту прав Акцiонерiв; рекомендацiя Акцiонерам 

розмiру, умов та порядку збiльшення або зменшення Статутного Капiталу (фонду); здiйснення 
нагляду за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; встановлення розмiру угод, що має 

право укладати Генеральний директор вiд iменi та/або за рахунок Товариства, та затвердження угод 

на суму, що перевищує цей розмiр; прийняття рiшень про вступ та участь в рiзноманiтних формах 
об'єднань, господарських товариствах, а також про вихiд iз них; затвердження процедурних правил 

та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства; 

вирiшення iнших питань, у вiдповiдностi до цiлей i завдань Товариства крiм тих, що iiдносяться до 
виключної компетенцiї Зборiв. Засiдання Ради проводяться у разi необхiдностi, але не рiдше нiж 

один раз в три мiсяцi. Засiдання вважаються правомочними, якщо на них присутнi бiльше половини 

вiд загальної (iлькостi членiв Ради. Рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв. Кожний член 
Ради має один голос. У випадку Явної кiлькостi голосiв голос голови Ради є вирiшальним. Рiшення 

Ради можуть прийматись шляхом iисьмового опитування членiв Ради. Позачерговi засiдання Ради 

скликаються на вимогу голови або 1/3 складу членiв Ради. До юрядку денного включаються 
питання, запропонованi Акцiонерами, якi володiють сукупно не менше нiж 5% Акцiй, членами 

Ради, Ревiзiйною комiсiєю, а також Генеральним директором. Рада надає Зборам щорiчний звiт про 

свою дiяльнiсть. Роботою Ради керує її голова, який обирається Зборами. Непогашених судимостей 
за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа за виконання своїх посадових обовязкiв 

винагороди в звiтному роцi не отримувала. 

 

Посада Член Наглядової ради 



Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування юридичної 

особи 

Бахмач Наталiя Володимирiвна 

Паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

ЕА 662331 06.10.1999 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 

Рік народження** 1969 

Освіта** вища 

Стаж керівної роботи (років)** 3 

Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

виконавчий директор АТ "Iнвестицiйна компанiя "Айко". 

Опис Посадова особа за виконання своїх посадових обовязкiв винагороди в звiтному роцi не отримувала. 
До компетенцiї Ради належить: здiйснення захисту прав Акцiонерiв; рекомендацiя Акцiонерам 

розмiру, умов та порядку збiльшення або зменшення Статутного Капiталу (фонду); здiйснення 

нагляду за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; встановлення розмiру угод, що має 

право укладати Генеральний директор вiд iменi та/або за рахунок Товариства, та затвердження угод 

на суму, що перевищує цей розмiр; прийняття рiшень про вступ та участь в рiзноманiтних формах 

об'єднань, господарських товариствах, а також про вихiд iз них; затвердження процедурних правил 
та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства; 

вирiшення iнших питань, у вiдповiдностi до цiлей i завдань Товариства крiм тих, що iiдносяться до 

виключної компетенцiї Зборiв. Засiдання Ради проводяться у разi необхiдностi, але не рiдше нiж 
один раз в три мiсяцi. Засiдання вважаються правомочними, якщо на них присутнi бiльше половини 

вiд загальної (iлькостi членiв Ради. Рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв. Кожний член 

Ради має один голос. У випадку Явної кiлькостi голосiв голос голови Ради є вирiшальним. Рiшення 
Ради можуть прийматись шляхом iисьмового опитування членiв Ради. Позачерговi засiдання Ради 

скликаються на вимогу голови або 1/3 складу членiв Ради. До юрядку денного включаються 

питання, запропонованi Акцiонерами, якi володiють сукупно не менше нiж 5% Акцiй, членами 
Ради, Ревiзiйною комiсiєю, а також Генеральним директором. Рада надає Зборам щорiчний звiт про 

свою дiяльнiсть. Роботою Ради керує її голова, який обирається Зборами. Непогашених судимостей 

за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа за виконання своїх посадових обовязкiв 
винагороди в звiтному роцi не отримувала. 

 

Посада Член Наглядової ради 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування юридичної 

особи 

Скляровська Валентина Борисiвна 

Паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

ЕА 142387 16.09.2006 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 

Рік народження** 1961 

Освіта** вища 

Стаж керівної роботи (років)** 1 

Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

З 2004 року - бухгалтер ПАТ "Кiровоградський завод дозуючих автоматiв". 

Опис Посадова особа за виконання своїх посадових обовязкiв винагороди в звiтному роцi не отримувала. 

До компетенцiї Ради належить: здiйснення захисту прав Акцiонерiв; рекомендацiя Акцiонерам 

розмiру, умов та порядку збiльшення або зменшення Статутного Капiталу (фонду); здiйснення 
нагляду за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; встановлення розмiру угод, що має 

право укладати Генеральний директор вiд iменi та/або за рахунок Товариства, та затвердження угод 

на суму, що перевищує цей розмiр; прийняття рiшень про вступ та участь в рiзноманiтних формах 
об'єднань, господарських товариствах, а також про вихiд iз них; затвердження процедурних правил 

та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства; 

вирiшення iнших питань, у вiдповiдностi до цiлей i завдань Товариства крiм тих, що iiдносяться до 
виключної компетенцiї Зборiв. Засiдання Ради проводяться у разi необхiдностi, але не рiдше нiж 

один раз в три мiсяцi. Засiдання вважаються правомочними, якщо на них присутнi бiльше половини 

вiд загальної (iлькостi членiв Ради. Рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв. Кожний член 
Ради має один голос. У випадку Явної кiлькостi голосiв голос голови Ради є вирiшальним. Рiшення 

Ради можуть прийматись шляхом iисьмового опитування членiв Ради. Позачерговi засiдання Ради 



скликаються на вимогу голови або 1/3 складу членiв Ради. До юрядку денного включаються 

питання, запропонованi Акцiонерами, якi володiють сукупно не менше нiж 5% Акцiй, членами 
Ради, Ревiзiйною комiсiєю, а також Генеральним директором. Рада надає Зборам щорiчний звiт про 

свою дiяльнiсть. Роботою Ради керує її голова, який обирається Зборами. Непогашених судимостей 

за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа за виконання своїх посадових обовязкiв 

винагороди в звiтному роцi не отримувала. 

 

Посада Член Ревiзiйної комiсiї 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування юридичної 

особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Гранекс" 

Паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

23962503 

Рік народження** 0 

Освіта**  

Стаж керівної роботи (років)** 0 

Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

 

Опис До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить: здiйснення контролю за фiнансово-господарською 

дiяльнiстю Генерального директора; виконання перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 

Генерального директора за врученням Зборiв, з її власної iнiцiативи або на вимогу Акцiонерiв, що 
володiють у сукупностi бiльш як 0% голосiв; перевiрка правильностi та своєчасностi ведення облiку 

та звiтностi; складання висновку по рiчних звiтах та балансах, без якого Збори не вправi 

затверджувати атмис; доповiдь про результати проведених нею перевiрок Зборам; зобов'язання 
вимагати позачергового скликання Зборiв у разi виникнення загрози суттєвим пересам Товариства 

або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; здiйснення iнших повноважень, коло 

яких встановлено положенням про Ревiзiйну комiсiю, у вiдповiдностi до цiлей i завдань Товариства, 
крiм тих, що вiдносяться до виключної компетенцiї Зборiв. Членами Ревiзiйної комiсiї не можуть 

бути Генеральний директор та iншi посадовi особи, а також члени Ради. Ревiзiйна комiсiя має право 

залучати за погодженням зi Зборами до своєї роботи незалежних експертiв, Непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа за виконання своїх посадових 

обовязкiв винагороди в звiтному роцi не отримувала. 

 

Посада Член Ревiзiйної комiсiї 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування юридичної 

особи 

Ткачова Тетяна Борисiвна 

Паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

ЕА 407761 22.01.1998 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 

Рік народження** 1959 

Освіта** вища 

Стаж керівної роботи (років)** 28 

Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Кiровоградський завод вагодозуючого обладнання", директор 

Опис До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить: здiйснення контролю за фiнансово-господарською 

дiяльнiстю Генерального директора; виконання перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 
Генерального директора за врученням Зборiв, з її власної iнiцiативи або на вимогу Акцiонерiв, що 

володiють у сукупностi бiльш як 0% голосiв; перевiрка правильностi та своєчасностi ведення облiку 

та звiтностi; складання висновку по рiчних звiтах та балансах, без якого Збори не вправi 
затверджувати атмис; доповiдь про результати проведених нею перевiрок Зборам; зобов'язання 

вимагати позачергового скликання Зборiв у разi виникнення загрози суттєвим пересам Товариства 

або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; здiйснення iнших повноважень, коло 
яких встановлено положенням про Ревiзiйну комiсiю, у вiдповiдностi до цiлей i завдань Товариства, 



крiм тих, що вiдносяться до виключної компетенцiї Зборiв. Членами Ревiзiйної комiсiї не можуть 

бути Генеральний директор та iншi посадовi особи, а також члени Ради. Ревiзiйна комiсiя має право 
залучати за погодженням зi Зборами до своєї роботи незалежних експертiв, Непогашених 

судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа за виконання своїх посадових 

обовязкiв винагороди в звiтному роцi не отримувала. 

 
 

_______________ 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття 
паспортних даних про це зазначається у описі. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

 

Посада 

Прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

посадової 

особи 

Паспортні дані 

фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, 

орган, який видав)* 

або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількіст

ь акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прост

і на 

пред'

явни

ка 

при

віле

йов

ані 

іме

нні 

при

віл

ейо

ван

і на 

пре

д'я

вни

ка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Генеральний 
директор 

Ткачов 

Євгенiй 

Григорович 

ЕА 402432 04.02.1998 

Кiровським РВ УМВС 
України в 

Кiровоградськiй областi 

19.11.1999 7261874 24.20624666667 7261874 0 0 0 

Голова 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Тарасенко 

Зоя 

Анатолiївна 

ЕВ 072966 09.12.2004 

Ленiнським ВМ УМВС 
України в 

Кiровоградськiй областi 

12.06.2009 60156 0.20052 60156 0 0 0 

Голова 
Наглядової 

ради 

Бегун Алiна 

Петрiвна 

ЕА 656330 27.07.1999 

Кiровським РВ УМВС 

України в 
Кiровоградськiй областi 

03.08.2009 10 3.333333e-05 10 0 0 0 

Член 
Наглядової 

ради 

Замедянська 
Наталiя 

Михайлiвна 

ЕА626 626985 

23.04.1999 Кiровським 

РВ УМВС України в 
Кiровоградськiй областi 

03.08.2009 10 3.333333e-05 10 0 0 0 

Член 
Наглядової 

ради 

Бахмач 
Євгенiй 

Степанович 

ЕА 044776 13.02.1996 

Ленiнським РВ УМВС 

України в 
Кiровоградськiй областi 

12.06.2009 7470000 24.9 7470000 0 0 0 

Член 

Наглядової 
ради 

Бахмач 
Наталiя 

Володимирiв

на 

ЕА 662331 06.10.1999 
Ленiнським РВ УМВС 

України в 

Кiровоградськiй областi 

05.08.2009 5 1.666667e-05 5 0 0 0 

Член 

Наглядової 
ради 

Скляровська 

Валентина 
Борисiвна 

ЕА 142387 16.09.2006 
Кiровським РВ УМВС 

України в 

Кiровоградськiй областi 

03.08.2009 10 3.333333e-05 10 0 0 0 

Член 
Ревiзiйної 

комiсiї 

Товариство з 

обмеженою 
вiдповiдальнi

стю 

"Гранекс" 

23962503 12.06.2009 14970000 49.9 14970000 0 0 0 

Член 

Ревiзiйної 
комiсiї 

Ткачова 

Тетяна 
Борисiвна 

ЕА 407761 22.01.1998 
Кiровським РВ УМВС 

України в 

Кiровоградськiй областi 

03.08.2009 10 3.333333e-05 10 0 0 0 



Усього 29762075 99.20691666667 29762075 0 0 0 

_______________ 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента 

 

Найменування 

юридичної 

особи 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Дата 

внесення 

до 

реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прост

і на 

пред'

явни

ка 

при

віле

йов

ані 

іме

нні 

приві

лейов

ані на 

пред'

явник

а 

Товариство з 

обмеженою 
вiдповiдальнiстю 

"Гранекс" 

23962503 

25009 
Кіровоградська 

Кiровський м. 
Кiровоград вул. 

Героїв Сталiнграда, 

29, 

12.06.2009 14970000 49.9 14970000 0 0 0 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Дата 

внесення 

до 

реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

про

сті 

на 

пре

д'яв

ник

а 

приві

лейов

ані 

іменн

і 

при

віле

йов

ані 

на 

пре

д'яв

ник

а 

Ткачов Євгенiй 
Григорович 

ЕА 402432 04.02.1998 Кiровським РВ 
УМВС України в Кiровоградськiй областi 

19.11.1999 7261874 
24.2062466
6667 

7261874 0 0 0 

Бахмач Євгенiй 

Степанович 

ЕА 044776 13.02.1996 Ленiнським РВ 

УМВС України в Кiровоградськiй областi 
12.06.2009 7470000 24.9 7470000 0 0 0 

Усього 29701874 99.0062466

66667 

29701874 0 0 0 

_______________ 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові. 
** Не обов'язково для заповнення. 

Інформація про загальні збори акціонерів 

 

Вид загальних зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата проведення 20.04.2012 

Кворум зборів** 99.214 

Опис 

Протокол загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Кiровоградський завод дозуючих 

автоматiв" № 1 Загальнi збори акцiонерiв (надалi - Збори акцiонерiв) Публiчного акцiонерного товариства 
"Кiровоградський завод дозуючих автоматiв" (надалi - Товариство) проведено 20 квiтня 2012 року, початок Зборiв 

акцiонерiв о 15 годинi 00 хвилин, збори закiнчено о 15 годинi 45 хвилин. Мiсце проведення Зборiв акцiонерiв: м. 

Кiровоград, пров. Експериментальний, буд. 2 (кабiнет генерального директора). Дата станом на яку складено перелiк 
акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах 13 квiтня 2012 року. Загальна кiлькiсть осiб, включених до 

перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах акцiонерiв: 905 осiб, якi володiють акцiями в кiлькостi 30 000 

000 шт. номiнальною вартiстю 0,05 грн. кожна, на загальну суму 1 500 000,00 грн. Час початку i закiнчення реєстрацiї 
акцiонерiв для участi у Зборах акцiонерiв: початок реєстрацiї - 14 год. 15 хв; закiнчення реєстрацiї - 14 год. 45 хв 

Реєстрацiйною комiсiєю Зборiв акцiонерiв, склад якої затверджено рiшенням наглядової ради ПАТ "Кiровоградський 

завод дозуючих автоматiв" (протокол № 5 вiд 9 квiтня 2012 року), 20 квiтня 2012 року проведена реєстрацiя 
учасникiв загальних зборiв акцiонерiв. До складу комiсiї увiйшли: Мороз Леонiд Григорович - голова комiсiї; 

Гостєєва Ольга Iванiвна - секретар комiсiї; Канаєв Сергiй Олександрович - член комiсiї. Голова Наглядової ради 

Товариства Бегун Алiна Петрiвна надала слово Головi Реєстрацiйної комiсiї Морозу Леонiду Григоровичу, який 
оголосив протокол засiдання реєстрацiйної комiсiї вiд 20.04.2012р. Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв 

голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у Зборах акцiонерiв: 29 764 098 голосiв. Загальна 

кiлькiсть акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), якi беруть участь у Зборах акцiонерiв -11 осiб. Кворум Зборiв 
акцiонерiв: 99,214% вiд загальної кiлькостi голосiв, що згiдно дiючого законодавства та Статуту товариства мають 



право приймати участь в загальних зборах акцiонерiв. Вiдповiдно до статтi 41 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та згiдно даних реєстрацiї учасникiв, збори акцiонерiв Товариства вважаються правомочними i мають 
право розпочати свою роботу. Всi акцiї Товариства є голосуючими. Протокол реєстрацiйної комiсiї про пiдведення 

пiдсумкiв реєстрацiї акцiонерiв, що прибули на Збори акцiонерiв Товариства вiд 20 квiтня 2012 року додається. 

Згiдно з рiшенням наглядової ради ПАТ "Кiровоградський завод дозуючих автоматiв" (протокол № 5 вiд 9 квiтня 

2012 року) головою та секретарем Зборiв акцiонерiв обрано: Голова зборiв акцiонерiв- Бегун Алiна Петрiвна; 

Секретар зборiв акцiонерiв - Канаєв Сергiй Олександрович. Голова наглядової ради Товариства Бегун Алiна 

Петрiвна, яка головує на Зборах акцiонерiв оголошує Збори акцiонерiв Товариства вiдкритими. Голова Зборiв 
акцiонерiв Бегун Алiна Петрiвна оголосила порядок денний Зборiв акцiонерiв. Порядок денний: 1. Обрання 

персонального складу лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв за пiдсумками голосування щодо питань порядку 

денного чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства. 2. Затвердження регламенту (порядку) проведення 
загальних зборiв акцiонерiв. 3. Звiт Генерального директора товариства про господарську дiяльнiсть за 2011 рiк та 

основнi напрямки роботи на 2012 рiк. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про роботу за звiтний перiод та висновки по рiчному 
звiту та балансу за 2011 рiк. 5. Звiт Наглядової ради про роботу за звiтний перiод. 6. Затвердження рiчної фiнансової 

звiтностi та розподiлу прибутку (покриття збиткiв) товариства за 2011 рiк. 7. Попереднє схвалення значних 

правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року. 8. Про внесення змiн та доповнень до Статуту 
Товариства По першому питанню порядку денного слухали: голову Зборiв акцiонерiв Бегун А.П.., яка запропонувала 

зборам обрати лiчильну комiсiю у складi: Зюнзя Т.М. - голова лiчильної комiсiї, Долгушева Н.Г.- член лiчильної 

комiсiї, Янчук Г. Д. - член лiчильної комiсiї Голосували: "За" - 29764098 голосiв, що складає 100% голосiв присутнiх 
на зборах акцiонерiв "Проти" - немає; "Утрималось"- немає. Рiшення прийнято одностайно. Постановили: обрати 

лiчильну комiсiї у складi: Зюнзя Т.М. - голова лiчильної комiсiї, Долгушева Н.Г.- член лiчильної комiсiї, Янчук Г. Д. - 

член лiчильної комiсiї По другому питанню порядку денного слухали: голову Зборiв акцiонерiв Бегун А.П., яка 
запропонувала зборам затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборiв акцiонерiв: доповiдi 

до 20 хвилин голосування з усiх питань порядку денного з використанням бюлетенiв для голосування принцип 

голосування - одна акцiя один голос виступи до 3 хвилин робота зборiв без перерви Голосували: "За" - 29764098 

голосiв, що складає 100% голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв "Проти" - немає; "Утрималось"- немає. Рiшення 

прийнято одностайно. Постановили: затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборiв 

акцiонерiв: доповiдi до 20 хвилин голосування з усiх питань порядку денного з використанням бюлетенiв для 
голосування принцип голосування - одна акцiя один голос виступи до 3 хвилин робота зборiв без перерви По 

третьому питанню порядку денного слухали: генерального директора Ткачова Є.Г. зi звiтом генерального директора 

Товариства про господарську дiяльнiсть за 2011 рiк та основнi напрямки роботи на 2012 рiк. Ткачов Є.Г. доповiв 
зборам, що пiдприємство у 2011 роцi реалiзувало продукцiї на 16 852 тис. грн. Збитки склали 4 882 тис. грн. У 2011 

роцi пiдприємство займалося виробництвом: бетонозмiшувального обладнання, фасувального обладнання, вагiв, 

нестандартного обладнання, обладнання для виробництва пиллет. Ткачов Є.Г. доповiв зборам фiнансовi результати 
дiяльностi Товариства: Найменування показника перiод Найменування показника перiод 2011 р. 2010 р. 2011 р. 2010 

р. Усього активiв 46121 43120 Статутний капiтал 1500 1500 Основнi засоби 24162 25390 Довгостроковi зобов'язання 

1467 1467 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 10 10 Поточнi зобов'язання 28262 20379 Запаси 7590 5942 Чистий 
прибуток (збиток) - 4882 - 191 Сумарна дебiторська заборгованiсть 6369 6188 Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 30 

000 000 30 000 000 Грошовi кошти та їх еквiваленти 1530 1846 Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом перiоду 

(шт.) --- --- Нерозподiлений прибуток - 4882 -191 Загальна сума коштiв, витрачених на викуп власних акцiй протягом 
перiоду --- --- Власний капiтал 26582 26582 Чисельнiсть працiвникiв на кiнець перiоду (осiб) 186 201 Отже, за 

результатами господарської дiяльностi у 2011 роцi отримано збиток у розмiрi 4882 тис. грн. На незадовiльнi 

фiнансовi результати вплинули як суб'єктивнi так i об'єктивнi обставини. Серед таких обставин i мала кiлькiсть 
замовлень, i свiтова криза, i затримка у розрахунках по контрактам з бiлоруським пiдприємством, у зв'язку з чим 

виникла затримка по заробiтнiй платi. Щодо планiв на 2012 рiк, то Ткачовим Є.Г. було зазначено, що Товариством 

виграно тендер на поставку двох бетонозмiшувальних заводiв у Бiлорусь. Сума договору дорiвнює 2 120 тисяч євро. 

Товариство вже приступило до реалiзацiї даного проекту. Так, у термiн чотири мiсяцi повиннi виконати замовлення в 

кооперацiї з iталiйською фiрмою Тayras. Окрiм цього Товариство приймає участь в тендерi на поставку трьох 

бетонозмiшувальних заводiв в Туркменiстан, в кооперацiї з iталiйською фiрмою Тayras, приступило до освоєння 
машин для виробництва бетонних труб, розроблюється документацiя на виробництво опалювальних котлiв на 

бiомасi, продовжується робота по виробництву пиллет. Основна задача Товариства у 2012 роцi це перейти на 

беззбитковiсть, а в подальшому отримання прибутку. Голова зборiв Бегун А.П запропонувала Зборам акцiонерiв звiт 
Генерального директора товариства про господарську дiяльнiсть за 2011 рiк затвердити. Наданi Генеральним 

директором основнi напрямки роботи на 2012 рiк затвердити Голосували: "За" - 29763783 голосiв, що складає 99,9989 

% голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв "Проти" - немає "Утрималось"- 315 голосiв, що складає 0,0011 % голосiв 
присутнiх на зборах акцiонерiв ; Бiльшiстю голосiв рiшення прийнято. Постановили: Звiт Генерального директора 

товариства про господарську дiяльнiсть за 2011 рiк затвердити. Наданi Генеральним директором основнi напрямки 

роботи на 2012 рiк затвердити По четвертому питанню порядку денного слухали: голову Ревiзiйної комiсiї Тарасенко 
З.А. зi звiтом Ревiзiйної комiсiї про роботу за звiтний перiод та висновки по рiчному звiту та балансу за 2011 рiк. 

Тарасенко З.А. зачитала Зборам акцiонерiв "АКТ ревiзiї виробничої i фiнансово-господарської дiяльностi публiчного 

акцiонерного товариства "Кiровоградський завод дозуючих автоматiв" у якому зазначалося, що ревiзiйною комiсiєю 
у складi : голови комiсiї Тарасенко З. А. i членiв комiсiї Ткачова Т.Б., Тарасенко З.А. (представник ООО "Гранекс" за 

дорученням) проведено ревiзiю виробничої i фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за перiод з 01.01.2011г. 

по 31.12.2011г. Ревiзiя проводилася з 09.04.2012 по 13.04.2012 за участю осiб, вiдповiдальних за виробничу i 
фiнансово-господарську дiяльнiсть пiдприємства. У ходi перевiрки комiсiєю вивчено склад та розмiри оборотних та 

необоротних активiв за даними балансу та iнших пред'явлених документiв станом на 31.12.2011 року, структуру 

оборотних активiв, облiк власного капiталу, облiк довгострокових i поточних зобов'язань, основнi показники 

фiнансово-господарської дiяльностi Проведено розрахунки фiнансових показникiв лiквiдностi та фiнансової 

стiйкостi. За результатами перевiрки комiсiєю встановлено, що фiнансовi звiти реально вiдображають фiнансовий 
стан ПАТ "Кiровоградський завод дозуючих автоматiв". Статтi балансу за станом на 31.12.2011г. вiдбитi повнiстю i 

достовiрно. Фiнансово-господарська дiяльнiсть здiйснювалася вiдповiдно до чинного законодавства України. 

Показники платоспроможностi пiдприємства менше нормативних i свiдчать про недостатнiсть власних засобiв 
пiдприємства для погашення поточних зобов'язань пiдприємства. Голова зборiв Бегун А.П запропонувала Зборам 

акцiонерiв звiт Ревiзiйної комiсiї про роботу за звiтний перiод затвердити. Висновки Ревiзiйної комiсiї по рiчному 

звiту та балансу Товариства за 2011 рiк затвердити. Голосували: "За" - 29763783 голосiв, що складає 99,9989 % 
голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв "Проти" - немає "Утрималось"- 315 голосiв, що складає 0,0011 % голосiв 

присутнiх на зборах акцiонерiв ; Бiльшiстю голосiв рiшення прийнято. Постановили: Звiт Ревiзiйної комiсiї про 

роботу за звiтний перiод затвердити. Висновки Ревiзiйної комiсiї по рiчному звiту та балансу Товариства за 2011 рiк 
затвердити. По п'ятому питанню порядку денного слухали: голову наглядової ради зi звiтом Наглядової ради про 

роботу за звiтний перiод. Бегун А.П. зауважила, що криза в економiцi не дала в повному обсязi розвиватися 



пiдприємству. Сума реалiзацiї продукцiї не змiнна в порiвняннi з 2010 роком, але кiлькiсно продукцiї було 

реалiзовано менше. Є також i суб'єктивнi фактори, якi не залежали вiд пiдприємства, наприклад, затримка сплати за 
вiдвантажену продукцiю з бiлоруським пiдприємством, це призвело до надмiрно витрачання обiгових коштiв 

пiдприємства. Досвiд впровадження пиллетної лiнiї показав недолiки конструкцiї, окрiм цього недостатньо проведенi 

маркетинговi дослiдження на тему потреби пиллет. Для подальшого розвитку пiдприємства необхiдно зменшити 

затрати та провести скорочення штату на 15-20%, скоротити прямi витрати на 15-20% та нарощувати виробництво. 

Запропоновано затвердити звiт Наглядової ради. Голосували: "За" - 22293783 голосiв, що складає 74,9016% голосiв 

присутнiх на зборах акцiонерiв "Проти" - 315 голосiв, що складає 0,0011% голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв 
"Утрималось"- 7470000, що складає 25,0973% голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв Бiльшiстю голосiв рiшення 

прийнято. Постановили: Звiт Наглядової ради про роботу за звiтний перiод затвердити По шостому питанню порядку 

денного слухали: Тарасенко З.А. з питанням затвердження рiчної фiнансової звiтностi та розподiлу прибутку 
(покриття збиткiв) товариства за 2011 рiк. Запропоновано показники фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк 

затвердити. Збитки вiд господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк в сумi 4 882 000 грн. покрити за рахунок 
прибуткiв вiд господарської дiяльностi за 2012 рiк та подальшi роки. Дивiденди за 2011 рiк не нараховувати. 

Голосували: "За" - 29763678 голосiв, що складає 99,9986% голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв "Проти" - 315 

голосiв, що складає 0,0011% голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв "Утрималось"- 105 голосiв, що складає 0,0003% 
голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв Бiльшiстю голосiв рiшення прийнято. Постановили: Показники фiнансової 

звiтностi Товариства за 2011 рiк затвердити. Збитки вiд господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк в сумi 4 882 

000 грн. покрити за рахунок прибуткiв вiд господарської дiяльностi за 2012 рiк та подальшi роки. Дивiденди за 2011 
рiк не нараховувати. По сьомому питанню порядку денного слухали: Ткачова Є.Г. який запропонував затвердити 

рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльше як 

одного року ( з моменту прийняття даного рiшення загальними зборами акцiонерiв вiд 20.04.2012 року), а саме: 
договорiв купiвлi-продажу, поставки, найму (оренди), пiдряду, про надання послуг, доручення, комiсiї, позики, 

позички, зберiгання, страхування, банкiвського вкладу, банкiвського рахунку, ренти, розпорядження майновими 

правами iнтелектуальної власностi, спiльної дiяльностi, виконання науково-дослiдних та конструкторських робiт, 

лiцензiйнi договори. Гранична вартiсть правочинiв, по кожному з правочинiв не повинна перевищувати 25 000 000 

грн. Уповноважити наглядову раду протягом одного року з моменту прийняття даного рiшення загальними зборами 

акцiонерiв вiд 20.04.2012 року, приймати рiшення щодо укладення вище зазначених значних правочинiв. Голосували: 
"За" - 29764098 голосiв, що складає 100% голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв "Проти" - немає; "Утрималось"- 

немає. Рiшення прийнято одностайно. Постановили: затвердити рiшення про попереднє схвалення значних 

правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльше як одного року (з моменту прийняття даного 
рiшення загальними зборами акцiонерiв вiд 20.04.2012 року), а саме: договорiв купiвлi-продажу, поставки, найму 

(оренди), пiдряду, про надання послуг, доручення, комiсiї, позики, позички, зберiгання, страхування, банкiвського 

вкладу, банкiвського рахунку, ренти, розпорядження майновими правами iнтелектуальної власностi, спiльної 
дiяльностi, виконання науково-дослiдних та конструкторських робiт, лiцензiйнi договори. Гранична вартiсть 

правочинiв, по кожному з правочинiв не повинна перевищувати 25 000 000 грн. Уповноважити наглядову раду 

протягом одного року з моменту прийняття даного рiшення загальними зборами акцiонерiв вiд 20.04.2012 року, 
приймати рiшення щодо укладення вище зазначених значних правочинiв. По восьмому питанню порядку денного 

слухали: Ткачова Є.Г., який запропонував зборам у зв'язку з набранням чинностi з 1 сiчня 2012 року нацiональним 

класифiкатором України ДК 009:2010 "Класифiкацiя видiв економiчної дiяльностi", затвердженим наказом 
Державного комiтету України з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики вiд 11.10.2010 N 457 (iз 

змiнами), затвердити та внести змiни до Статуту шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї. Доручити головi та 

секретарю зборiв пiдписати Статут у новiй редакцiї. Доручити генеральному директору Ткачову Є.Г. здiйснити дiї по 
державнiй реєстрацiї Статуту у новiй редакцiї. Голосували: "За" - 29764098 голосiв, що складає 100% голосiв 

присутнiх на зборах акцiонерiв "Проти" - немає; "Утрималось"- немає. Рiшення прийнято одностайно. Постановили: 

У зв'язку з набранням чинностi з 1 сiчня 2012 року нацiональним класифiкатором України ДК 009:2010 

"Класифiкацiя видiв економiчної дiяльностi", затвердженим наказом Державного комiтету України з питань 

технiчного регулювання та споживчої полiтики вiд 11.10.2010 N 457 (iз змiнами), затвердити та внести змiни до 

Статуту шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї. Доручити головi та секретарю зборiв пiдписати Статут у новiй 
редакцiї. Доручити генеральному директору Ткачову Є.Г. здiйснити дiї по державнiй реєстрацiї Статуту у новiй 

редакцiї. Голова зборiв _________________ Бегун А.П. Секретар зборiв _________________ Канаєв С.П. 

  

Вид загальних зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата проведення 29.04.2013 

Кворум зборів** 99.2207 

Опис 

Протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Кiровоградський завод 

дозуючих автоматiв" Черговi загальнi збори акцiонерiв (надалi - Збори акцiонерiв) Публiчного акцiонерного 
товариства "Кiровоградський завод дозуючих автоматiв" (надалi - Товариство) проведено 29 квiтня 2013 року, 

початок Зборiв акцiонерiв о 15 годинi 00 хвилин, збори закiнчено о 15 годинi 45 хвилин. Мiсце проведення Зборiв 

акцiонерiв: м. Кiровоград, пров. Експериментальний, буд. 2 (кабiнет генерального директора). Дата станом на яку 
складено перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах 23 квiтня 2013 року. Загальна кiлькiсть 

осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах акцiонерiв: 905 осiб, якi володiють 

акцiями в кiлькостi 30 000 000 шт. номiнальною вартiстю 0,05 грн. кожна, на загальну суму 1 500 000,00 грн. 
Слухали: голову реєстрацiйної комiсiї Мороза Леонiда Григоровича, який оголосив протокол засiдання реєстрацiйної 

комiсiї вiд 29.04.2013р.: Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi 
зареєструвалися для участi у Зборах акцiонерiв: 29 766 218 голосiв. Загальна кiлькiсть акцiонерiв (представникiв 

акцiонерiв), якi беруть участь у Зборах акцiонерiв - 12 осiб. Кворум Зборiв акцiонерiв: 99,2207 % вiд загальної 

кiлькостi голосiв, що згiдно дiючого законодавства та Статуту товариства мають право приймати участь у загальних 
зборах акцiонерiв. Вiдповiдно до статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" та згiдно даних реєстрацiї 

учасникiв, Збори акцiонерiв Товариства вважаються правомочними i мають право розпочати свою роботу. Всi акцiї 



Товариства є голосуючими. Протокол реєстрацiйної комiсiї про пiдведення пiдсумкiв реєстрацiї акцiонерiв, що 

прибули на Збори акцiонерiв Товариства вiд 29 квiтня 2013 року додається. Голова наглядової ради Товариства Бегун 
Алiна Петрiвна, оголосила Збори акцiонерiв Товариства вiдкритими. Бегун А.П. зазначила, що згiдно протоколу 

засiдання наглядової ради Головою зборiв призначено Ткачова Євгена Григоровича Голова Зборiв акцiонерiв Ткачов 

Євген Григорович оголосив порядок денний Зборiв акцiонерiв. Порядок денний: 1. Обрання персонального складу 

лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв за пiдсумками голосування щодо питань порядку денного чергових 

загальних зборiв акцiонерiв товариства. 2. Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборiв 

акцiонерiв. 3. Звiт Генерального директора товариства про господарську дiяльнiсть за 2012 рiк та основнi напрямки 
роботи на 2013 рiк. 4.Звiт Ревiзiйної комiсiї про роботу за звiтний перiод та висновки по рiчному звiту та балансу за 

2012 рiк. 5.Звiт Наглядової ради про роботу за звiтний перiод. 6.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та 

розподiлу прибутку (покриття збиткiв) товариства за 2012 рiк. 7. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi 
можуть вчинятися товариством протягом року. По першому питанню порядку денного слухали: голову Зборiв 

акцiонерiв Ткачова Євгена Григоровича, який доповiв, що до наглядової ради надiйшла наступна пропозицiя, щодо 
проекту рiшення по першому питанню: обрати лiчильну комiсiю у складi: Янчук Г.Д. - голова лiчильної комiсiї, 

Обойдихата П.I., Тимцiв Л.В. - члени лiчильної комiсiї Голова Зборiв акцiонерiв Ткачов Є.Г. запропонував Зборам 

акцiонерiв проголосувати по даному питанню порядку дня скориставшись бюлетенем №1. Голосували: "за" 29766218 
голосiв, що складає 100.00% голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв "проти" 0 голосiв, що складає 0.00% голосiв 

присутнiх на зборах акцiонерiв "утримались" 0 голосiв, що складає 0.00% голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв 

Рiшення прийнято одностайно. Постановили: обрати лiчильну комiсiї у складi: Янчук Г.Д. - голова лiчильної комiсiї, 
Обойдихата П.I. - член лiчильної комiсiї, Тимцiв Л.В. - член лiчильної комiсiї По другому питанню порядку денного 

слухали: голову Зборiв акцiонерiв Ткачова Євгена Григоровича., який ознайомив Збори акцiонерiв з порядком 

розгляду питань порядку денного та регламенту, а саме: - доповiдi - до 20 хвилин - голосування з усiх питань порядку 
денного з використанням бюлетенiв для голосування - принцип голосування - одна акцiя один голос - виступи - до 3 

хвилин - робота зборiв - провести без перерви Голова Зборiв акцiонерiв Ткачов Є.Г. зазначив, що до наглядової ради 

надiйшла пропозицiя, щодо проекту рiшення по другому питанню - порядок розгляду питань порядку денного та 

регламенту затвердити Голова Зборiв акцiонерiв Ткачов Є.Г. запропонував зборам проголосувати по даному питанню 

порядку дня скориставшись бюлетенем №2. "за" 29766218 голосiв, що складає 100.00% голосiв присутнiх на зборах 

акцiонерiв "проти" 0 голосiв, що складає 0.00% голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв "утримались" 0 голосiв, що 
складає 0.00% голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв Рiшення прийнято одностайно. Постановили: Порядок 

розгляду питань порядку денного та регламенту затвердити По третьому питанню порядку денного слухали: 

генерального директора Ткачова Є.Г. зi звiтом Генерального директора товариства про господарську дiяльнiсть за 
2012 рiк та основнi напрямки роботи на 2013 рiк. Ткачов Є.Г. доповiв зборам, що у 2012 роцi акцiонерне товариство 

виконувало свою господарську дiяльнiсть згiдно з Статутом i рiшеннями попереднiх загальних зборiв акцiонерiв. 

Загальна сума реалiзацiї склала 35942тыс.грн., що в порiвняннi з 2011 роком склало прирiст 141%. Однак, потрiбно 
враховувати, що в зазначенiй сумi 10000 тис.грн. становить вартiсть обладнання, поставленого iталiйською фiрмою 

ТАУРУС в рамках договору з Дирекцiєю будiвництва бiлоруської атомної електростанцiї, безпосередньо з Iталiї в 

Бiлорусь, тобто фактично дану суму їз загального обсягу реалiзацiї правильно було б виключити. Головною подiєю у 
звiтному роцi стала перемога в тендерi на поставку для будiвництва атомної електростанцiї в Бiлорусi двох баштових 

бетонних заводiв, якi ми виграли у спiвпрацi з iталiйською фiрмою ТАУРУС. Обсяг контракту склав 2 112 000 Євро. 

Виконання цього контракту стало великою честю для нашого пiдприємства, особливо, якщо враховувати, що в 
тендерi брали участь компанiї з Iталiї, Данiї, Нiмеччини, Грецiї та Росiї. У стислi термiни, протягом 4-х мiсяцiв, ми 

виготовили i здiйснили поставку обладнання, причому, всi елементи були узгодженi з Iталiйськими конструкцiями. В 

результатi, в жовтнi 2012 року, ми приступили до здiйснення шефмонтажних робiт, якi були завершенi в цьому 
мiсяцi. Минулого тижня був пiдписаний акт виконаних робiт i заводи переданi в експлуатацiю. У травнi 2013 року 

починається заливка фундаменту пiд перший енергоблок станцiї з використанням бетону, виробленого на нашому 

обладнаннi. У 2012 роцi фахiвцями нашого пiдприємства була розроблена конструкторська документацiя на 

опалювальнi котли, що працюють на бiомасi. Дана розробка вписувалася в концепцiю програми 

"Енергоефективнiсть", яка є частиною обласної програми "Регiон-2015". Ця розробка є абсолютно новою для нашого 

пiдприємства i 'рунтується на вивченнi передового досвiду зарубiжних виробникiв аналогiчного обладнання. Котли 
використовують в якостi палива пелети i брикети з бiомаси (солома, тирса, лушпиння, вiдходи зерноочистки), є 

повнiстю автоматичними. Лiнiйка котлiв включає котли потужнiстю вiд 15 до 400кВт. В звiтному роцi ця продукцiя 

була освоєна в серiйному виробництвi. У жовтнi котли пройшли державнi випробування, в результатi був отриманий 
сертифiкат, тобто нашi котли отримали право на життя. У результатi випробувань було пiдтверджено, що котли 

мають реальний ККД 87%. З застосуванням наших котлiв в м.Компанiївка були обладнанi котельнi у двох середнiх 

школах та дитячому садку. Експлуатацiя котлiв у минулому опалювальному сезонi показала, що реальна економiя 
при опаленнi об'єктiв соцiальної сфери складає 50%. 12 квiтня в Компанiївцi пiд головуванням заступника голови 

обласної адмiнiстрацiї Чернявського О.О. вiдбулася нарада за участю голiв районних адмiнiстрацiй областi. Досвiд 

впровадження наших котлiв був схвалений. В даний час готується апаратна нарада пiд головуванням губернатора, на 
якому буде розглядатися питання про масове впровадження наших котлiв. Ця нарада призначена на 3 червня 2013 

року. Ще одним iнновацiйним виробом, розробленим i впровадженим у 2012 роцi, стала зерносушарка, що працює на 

соломi. Зараз ми виконуємо замовлення по поставцi другої такої сушарки, конструкцiя якої удосконалена за 
пiдсумками впровадження першої сушарки. Також ми почали роботи по розробцi автоматизованих теплогенераторiв 

для зерносушарок, якi будуть використовувати рiзнi види бiомаси. В даний час Товариство обговорює з 

представниками КДТУ питання розробки та освоєння бiогазових установок для сiльського господарства. Технiко-
економiчнi показники: У звiтному роцi силами колективу була здiйснена реконструкцiя котелень, що дозволило в 

опалювальному сезонi 2012/2013 року частково, а в сезонi 2013/2014 повнiстю перейти з газового опалення на 

опалення брикетами з соломи та лузги, що дозволяє на 50% зменшити витрати на опалення. Великою проблемою для 

нашого пiдприємства є дах над виробничим модулем (заготiвельною дiлянкою, маляркою). Ткачов ознайомив збори з 

фiнансовими результатами дiяльностi Товариства за 2012рiк: Найменування показника перiод Звiтний Попереднiй 
Усього активiв 38372 46121 Основнi засоби 25701 24162 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 10 10 Запаси 3200 7590 

Сумарна дебiторська заборгованiсть 5414 7122 Грошовi кошти та їх еквiваленти 16 1530 Нерозподiлений прибуток -

3065 - 4882 Власний капiтал 13327 16392 Статутний капiтал 1500 1500 Довгостроковi зобов'язання - 1467 Поточнi 
зобов'язання 25045 28262 Чистий прибуток (збиток) -3065 - 4882 Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 30 000 000 30 

000 000 Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом перiоду (шт.) --- --- Загальна сума коштiв, витрачених на 

викуп власних акцiй протягом перiоду --- --- Чисельнiсть працiвникiв на кiнець перiоду (осiб) 170 186 Голова Зборiв 
акцiонерiв Ткачов Є.Г. зазначив, що до наглядової ради надiйшли наступнi пропозицiї, щодо проекту рiшення по 

третьому питанню порядку денного Зборiв акцiонерiв: Звiт Генерального директора товариства про господарську 

дiяльнiсть за 2012 рiк затвердити. Наданi Генеральним директором основнi напрямки роботи на 2013 рiк затвердити. 
Голова Зборiв акцiонерiв Ткачов Є.Г. запропонував зборам проголосувати по даному питанню порядку дня 

скориставшись бюлетенем №3. "за" 29766218 голосiв, що складає 100.00% голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв 



"проти" 0 голосiв, що складає 0.00% голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв "утримались" 0 голосiв, що складає 

0.00% голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв Рiшення прийнято одностайно. Постановили: Звiт Генерального 
директора товариства про господарську дiяльнiсть за 2012 рiк затвердити. Наданi Генеральним директором основнi 

напрямки роботи на 2013 рiк затвердити По четвертому питанню порядку денного слухали: голову Ревiзiйної комiсiї 

Тарасенко З.А. зi звiтом Ревiзiйної комiсiї про роботу за звiтний перiод та висновки по рiчному звiту та балансу за 

2012 рiк. Тарасенко З.А. ознайомила збори з актом ревiзiї виробничої i фiнансово-господарської дiяльностi 

публiчного акцiонерного товариства "Кiровоградський завод дозуючих автоматiв". Перевiркою ревiзiйної комiсiї 

встановлено: Необоротнi активи. Станом на 31.12.2012р. на балансi пiдприємства значаться основнi засоби та 
необоротнi матерiальнi активи: Найменування Початкова вартiсть на 31.12.12г. Загальний знос Залишкова вартiсть на 

31.12.12г. Будинки та споруди 57 746 649,80 33 068 943,55 24 677 706,25 Машини та обладнання 5 877 842,67 4 927 

753,62 950 089,05 Транспортнi засоби 825 955,46 825 170,61 784,85 Iнструменти, приводи, iнвентар 2 772,60 2 633,41 
139,19 Iншi основнi засоби 679 185,35 606 112,82 73 072,53 Разом 65 132 405,88 39 430 614,01 25 701 791,87 

Залишкова вартiсть нематерiальних активiв на 31.12.12г. складає 201 912,03 грн., також до складу необоротних 
активiв входять капiтальнi iнвестицiї на суму 105 832,96 грн. та iншi фiнансовi iнвестицiї в сумi 10 379,70 грн. 2. 

Оборотнi активи. Первинна оцiнка товарно-матерiальних цiнностей здiйснюється за фактичною собiвартiстю без 

податку на додану вартiсть. Згiдно наданого балансу на 31.12.2012р. облiковуються наступнi ТМЦ: Найменування 
Сума, грн. Сировина i матерiали 408 790,44 Покупнi напiвфабрикати i комплектуючi вироби 1 301 037,39 Паливо 17 

899,25 Тара i тарнi матерiали 2 776,00 Метизи 23 269,54 Матерiали переданi в переробку 271 908,89 Запаснi частини 

31 501,14 Iншi матерiали 12 095,17 МШП на складi 104 970,03 Виробництво 136 131,19 Готова продукцiя 788 344,09 
Товари 101 968,96 Разом 3 200 692,09 Також на 31.12.2012р. облiковуються наступнi оборотнi активи: - Дебiторська 

заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 3962 тис. грн.; - Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 

- 686 тис. грн.; - Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами - 629 тис. грн.; - Iнша поточна дебiторська 
заборгованiсть -137 тис. грн.; - Поточнi фiнансовi iнвестицiї - 857 тис. грн.; - Грошовi кошти та їх еквiваленти -16 тис. 

грн.; - Iншi оборотнi активи - 466 тис. грн. Структуру оборотних активiв можна представити наступним чином: - 

ТМЦ-32,2%; - Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги-39,8%; - Дебiторська заборгованiсть за 

розрахунками з бюджетом - 6,9%; - Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами - 6,3%; - Iнша поточна 

дебiторська заборгованiсть-1,4%; - Поточнi фiнансовi iнвестицiї - 8,6%; - Грошовi кошти та їх еквiваленти-0,1%; - 

Iншi оборотнi активи-4,7%. Розмiр дебiторської заборгованостi пiдтверджується даними аналiтичного облiку i 
вiдповiдає дiйсностi. Облiк грошових коштiв у касi пiдприємства вiдповiдає Положенню по веденню касових 

операцiй у нацiональнiй валютi України, зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 15.03.2001р. № 237/5428. 3. 

Облiк власного капiталу. Власний капiтал ПАТ "Кiровоградський завод дозуючих автоматiв" складається зi 
статутного капiталу, iншого додаткового капiталу i непокритих збиткiв. Статутний капiтал станом на 31.12.2012р. 

становить 1 500 тис. грн., iнший додатковий капiтал - 26 582 тис. грн. (Дооцiнка основних засобiв), непокритi збитки 

- 14 755 тис. грн. 4. Облiк довгострокових i поточних зобов'язань. Довгостроковi зобов'язання на 31.12.12р. вiдсутнi. 
Короткостроковi зобов'язання ПАТ "Кiровоградський завод дозуючих автоматiв" на 31.12.2012р. складаються з: 1) 

кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 8533 тис. грн.; 2) поточнi зобов'язання за отриманими 

авансами - 2603 тис. грн.; 3) поточнi зобов'язання з платежiв до бюджету - 40 тис. грн.; 4) поточнi зобов'язання за 
страховими платежами -195 тис. грн.; 5) поточнi зобов'язання з оплати працi-365 тис. грн.; 6) iншi поточнi 

зобов'язання - 13309 тис. грн. Розмiр кредиторської заборгованостi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдає дiйсностi. 5. 

Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi. Найменування показника 2011р. 2012р. % до 2011р. Чистий 
дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (тис. грн.) 14 874 35 953 241,7 Собiвартiсть 

реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (тис. грн.) 13 436 33 619 250,2 Iншi операцiйнi доходи (тис. грн.) 2 725 

726 26,6 Адмiнiстративнi витрати (тис. грн.) 2 362 2 615 110,7 Витрати на збут (тис. грн.) 1 227 1 514 123,4 Iншi 
операцiйнi доходи (тис. грн.) 5 573 2 087 37,4 Iншi фiнансовi доходи (тис. грн.) 99 91 91,9 Iншi доходи (тис. грн.) 18 0 

0 Фiнансовi витрати (тис. грн.) 0 0 0 Iншi витрати (тис. грн.) 0 0 0 Чистий прибуток (збиток) (тис. грн.) (4 882) (3065) 

Необоротнi активи (тис. грн.) 24 439 26 019 106,5 Оборотнi активи (тис. грн.) 18 689 9 953 53,3 Довгостроковi 

зобов'язання (тис. грн.) 1 467 0 0 Поточнi зобов'язання (тис. грн.) 28 262 25 045 88,6 Таким чином, за пiдсумками 

фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "Кiровоградський завод дозуючих автоматiв" за 2012р. отриманi збитки в 

сумi 3065 тис. грн. Структура операцiйних витрат: Найменування показника 2012г. (тис. грн.) Матерiальнi витрати 12 
111 Витрати на оплату працi 4 990 Вiдрахування на соцiальне страхування 2 169 Амортизацiя 2 200 Iншi операцiйнi 

витрати 3 199 Всього 24 669 6.Фiнансовий показники. - Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi: К1 = ф.1 (стр.230 + 

стр.240) / ф.1 (стор. .620 + стр.630) = 16/25045 = 0,0006 Теоретичне значення коефiцiєнта абсолютної лiквiдностi 
повинно бути 0,25-0,5. Цей коефiцiєнт характеризує, яку частину поточних зобов'язань пiдприємство в змозi покрити 

коштами. Розрахунок показника свiдчить про те, що у пiдприємства немає грошових коштiв для погашення поточних 

зобов'язань. - Коефiцiєнт вiдносної лiквiдностi: К2 = ф.1 (стр.260 + стор.270) / ф.1 (стр.620 + стр.630) = 12353/25045 = 
0,5 Оптимальне значення цього коефiцiєнта для компанiї вважається = 2,0, при значеннi цього показника нижче 1,0 

пiдприємство вважається нелiквiдним. Даний коефiцiєнт показує, чи покриває пiдприємство своїми поточними 

активами свої поточнi зобов'язання. - Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi: К3 = ф.1стр.380 / ф. 1 (стор.80 + стр.260 + 
стор.270) = 13327/38372 = 0,3 Теоретичне значення має бути 1,0. Цим показником характеризується фiнансова 

стiйкiсть пiдприємства. Фiнансовi звiти реально вiдображають фiнансовий стан ПАТ "Кiровоградський завод 

дозуючих автоматiв". Статтi балансу станом на 31.12.2012р. вiдображенi повнiстю i достовiрно. Фiнансово-
господарська дiяльнiсть здiйснювалася вiдповiдно до чинного законодавства України. Показники платоспроможностi 

пiдприємства менше нормативних i свiдчать про недостатнiсть власних коштiв пiдприємства для погашення 

поточних зобов'язань пiдприємства. Голова Зборiв акцiонерiв Ткачов Є.Г. зазначив, що до наглядової ради надiйшла 
наступна пропозицiя, щодо проекту рiшення по четвертому питанню порядку денного Зборiв акцiонерiв: Звiт 

Ревiзiйної комiсiї про роботу за звiтний перiод затвердити. Висновки Ревiзiйної комiсiї по рiчному звiту та балансу 

Товариства за 2012 рiк затвердити. Голова Зборiв акцiонерiв Ткачов Є.Г. запропонував зборам проголосувати по 

даному питанню порядку дня скориставшись бюлетенем №4. "за" 29766218 голосiв, що складає 100.00% голосiв 

присутнiх на зборах акцiонерiв "проти" 0 голосiв, що складає 0.00% голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв 
"утримались" 0 голосiв, що складає 0.00% голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв Рiшення прийнято одностайно. 

Постановили: Звiт Ревiзiйної комiсiї про роботу за звiтний перiод затвердити. Висновки Ревiзiйної комiсiї по рiчному 

звiту та балансу Товариства за 2012 рiк затвердити. По п'ятому питанню порядку денного слухали: голову Наглядової 
ради зi звiтом Наглядової ради про роботу за звiтний перiод. Бегун А.П. зауважила, що не зважаючи на те, що випуск 

продукцiї збiльшився, на пiдприємствi бiльш як три мiльйони збиткiв. Бегун А.П. зауважила, що на пiдприємствi на 

сьогоднiшнiй день маркетинг це саме вузьке мiсце. Керiвництву необхiдно придiляти бiльше уваги маркетингу та 
покращити маркетингову полiтику пiдприємства. Окрiм цього, Бегун А.П. наголосила, що керiвництву необхiдно 

звернути увагу на розширення номенклатури випуску продукцiї. Голова Зборiв акцiонерiв Ткачов Є.Г. зазначив, що 

до наглядової ради надiйшла наступна пропозицiя, щодо проекту рiшення по п'ятому питанню порядку денного: Звiт 
Наглядової ради про роботу за звiтний перiод затвердити. Голова Зборiв акцiонерiв Ткачов Є.Г. запропонував зборам 

проголосувати по даному питанню порядку дня скориставшись бюлетенем №5. "за" 29766218 голосiв, що складає 



100.00% голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв "проти" 0 голосiв, що складає 0.00% голосiв присутнiх на зборах 

акцiонерiв "утримались" 0 голосiв, що складає 0.00% голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв Рiшення прийнято 
одностайно. Постановили: Звiт Наглядової ради про роботу за звiтний перiод затвердити По шостому питанню 

порядку денного слухали: Ткачова Є. Г. з питанням затвердження рiчної фiнансової звiтностi та розподiлу прибутку 

(покриття збиткiв) товариства за 2012 рiк. Ткачов Є.Г. довiв до вiдома Зборiв акцiонерiв показники фiнансових 

результатiв дiяльностi Товариства за 2012 рiк, якi було трансформовано за мiжнародними стандартами фiнансової 

звiтностi у вiдповiдностi з вимогами дiючого законодавства: Найменування показника перiод Звiтний Попереднiй 

Усього активiв 16002 25490 Основнi засоби 7495 7935 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 0 0 Запаси 2943 7254 
Сумарна дебiторська заборгованiсть 5548 8771 Грошовi кошти та їх еквiваленти 16 1530 Нерозподiлений прибуток -

10054 -5274 Власний капiтал -8554 -3774 Статутний капiтал 1500 1500 Довгостроковi зобов'язання - 1467 Поточнi 

зобов'язання 24556 27797 Чистий прибуток (збиток) -10054 -5274 Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 30 000 000 30 
000 000 Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом перiоду (шт.) --- --- Загальна сума коштiв, витрачених на 

викуп власних акцiй протягом перiоду --- --- Чисельнiсть працiвникiв на кiнець перiоду (осiб) 170 186 Ткачов Є.Г. 
зазначив, що збитки вiд господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк склали: - згiдно фiнансової звiтностi 

складенiй у вiдповiдностi до ПСБО 3 065 000 грн. - згiдно фiнансової звiтностi складенiй у вiдповiдностi до МСБО 10 

054 000 грн. Голова Зборiв акцiонерiв Ткачов Є.Г. зазначив, що до Наглядової ради надiйшли наступнi пропозицiї, 
щодо проекту рiшення по шостому питанню порядку денного: Показники фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк 

затвердити. Збитки вiд господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк в сумi 3 065 000 грн. покрити за рахунок 

прибуткiв вiд господарської дiяльностi за 2013 рiк та подальшi роки. Дивiденди за 2012 рiк не нараховувати. Голова 
Зборiв акцiонерiв Ткачов Є.Г. запропонував зборам проголосувати по даному питанню порядку дня скориставшись 

бюлетенем №6. "за" 29766218 голосiв, що складає 100.00% голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв "проти" 0 голосiв, 

що складає 0.00% голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв "утримались" 0 голосiв, що складає 0.00% голосiв 
присутнiх на зборах акцiонерiв Рiшення прийнято одностайно. Постановили: Показники фiнансової звiтностi 

Товариства за 2012 рiк затвердити. Збитки вiд господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк в сумi 3 065 000 грн. 

(що складає 10 054 000 грн. при трансформуваннi у МСБО) покрити за рахунок прибуткiв вiд господарської 

дiяльностi за 2013 рiк та подальшi роки. Дивiденди за 2012 рiк не нараховувати. По сьомому питанню порядку 

денного слухали: Ткачова Є.Г. з питанням про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися 

товариством протягом року. Голова Зборiв акцiонерiв Ткачов Є.Г. повiдомив, що до Наглядової ради надiйшла 
наступна пропозицiя , щодо проекту рiшення по сьомому питанню порядку денного: Затвердити рiшення про 

попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльше як одного року (з 

моменту прийняття даного рiшення загальними зборами акцiонерiв вiд 29.04.2013 року), а саме: договорiв купiвлi-
продажу, поставки, найму (оренди), пiдряду, про надання послуг, доручення, комiсiї, позики, позички, зберiгання, 

страхування, банкiвського вкладу, банкiвського рахунку, ренти, розпорядження майновими правами iнтелектуальної 

власностi, спiльної дiяльностi, виконання науково-дослiдних та конструкторських робiт, лiцензiйнi договори. 
Гранична вартiсть правочинiв, по кожному з правочинiв не повинна перевищувати 25 000 000 грн. Уповноважити 

наглядову раду протягом одного року з моменту прийняття даного рiшення загальними зборами акцiонерiв вiд 

29.04.2013 року, приймати рiшення щодо укладення вище зазначених значних правочинiв. Голова Зборiв акцiонерiв 
Ткачов Є.Г. запропонував зборам проголосувати по даному питанню порядку дня скориставшись бюлетенем №7. "за" 

29766218 голосiв, що складає 100.00% голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв "проти" 0 голосiв, що складає 0.00% 

голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв "утримались" 0 голосiв, що складає 0.00% голосiв присутнiх на зборах 
акцiонерiв Рiшення прийнято одностайно. Постановили: Затвердити рiшення про попереднє схвалення значних 

правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльше як одного року (з моменту прийняття даного 

рiшення загальними зборами акцiонерiв вiд 29.04.2013 року), а саме: договорiв купiвлi-продажу, поставки, найму 
(оренди), пiдряду, про надання послуг, доручення, комiсiї, позики, позички, зберiгання, страхування, банкiвського 

вкладу, банкiвського рахунку, ренти, розпорядження майновими правами iнтелектуальної власностi, спiльної 

дiяльностi, виконання науково-дослiдних та конструкторських робiт, лiцензiйнi договори. Гранична вартiсть 

правочинiв, по кожному з правочинiв не повинна перевищувати 25 000 000 грн. Уповноважити наглядову раду 

протягом одного року з моменту прийняття даного рiшення загальними зборами акцiонерiв вiд 29.04.2013 року, 

приймати рiшення щодо укладення вище зазначених значних правочинiв Голова Загальних зборiв акцiонерiв 
публiчного акцiонерного товариства "Кiровоградський завод дозуючих автоматiв" Ткачов Є.Г. повiдомив, що всi 

питання по порядку денному розглянутi, з усiх питань порядку денного проведено голосування та прийнятi 

вiдповiднi рiшення. Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Кiровоградський завод дозуючих 
автоматiв" оголошено закритими. Голова зборiв _________________ Ткачов Є.Г. Секретар зборiв _________________ 

Iванов О.Є. 

  

_______________ 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 
** У відсотках до загальної кількості голосів. 

Інформація про дивіденди 

 

 

За результатами звітнього періоду 
За результатами періоду, що 

передував звітньому 

за простими 

акціями 

за привілейованими 

акціями 

за простими 

акціями 

за 

привілейованими 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0 

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0 0 0 0 

Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0 

Дата складання переліку осіб, які мають право на 

отримання дивідендів 
01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 



Дата виплати дивідендів 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 

Опис 
Постановили: затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть, прибуток за 2012 рiк не розподiляти у 

зв'язку з його вiдсутнiстю. Дивiденди за 2012 не нараховувати. 

 

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізічної особи 

Приватна аудиторська фiрма "АС-АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Приватна організація (установа, заклад) 

Kод за ЄДРПОУ 23099001 

Місцезнаходження 25006, м. Кiровоград, вул. Карла Маркса, 31/36 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№ 0720 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (0522) 24-38-78 

Факс 24-38-78 

Вид діяльності надання аудиторських послуг 

Опис Аудитор проводить аудит товариства на протязi останнiх рокiв 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв". 

Організаційно-правова форма Значення відсутнє в довіднику234 

Kод за ЄДРПОУ 35917889 

Місцезнаходження 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, б. 7г. 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ № 498004 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009 

Міжміський код та телефон (044) 585-42-40 

Факс (044) 585-42-40 

Вид діяльності Лiцензiя на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку 

депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних 
паперiв 

Опис пiдписано Договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв , по якому 
Депозитарiй зобов'язується надавати послуги щодо обслуговування випуску 

цiнних паперiв, прийом на зберiгання глобального сертифiкату випуску цiнних 
паперiв, вiдкриття та ведення рахунку емiтента у цiнних паперах, виконання 

операцiй з випуском цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень (наказiв) емiтента 

або його представника та документiв або їх копiй, засвiдчених в установленому 
законодавством порядку, якi пiдтверджують наявнiсть пiдстав для здiйснення 

операцiй з цiнними паперами. 

 



Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiжгалузевий депозитарний центр" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Kод за ЄДРПОУ 35477315 

Місцезнаходження 61145, м. Харкiв, вул. Космiчна, б. 26 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ № 520276 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.02.2010 

Міжміський код та телефон (057) 714-01-90 

Факс (057) 714-01-90 

Вид діяльності Лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв - 

депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв 

Опис пiдписано договiр № 25-ЕМ вiд 21.07.2010 року щодо вiдкриття та ведення 

рахункiв у цiнних паперах власникам, якi були зареєстрованими особами у реєстрi 
власникiв iменних цiнних паперiв на дату припинення ведення реєстру, зберiгання 

належних власникам цiнних паперiв, обслуговування операцiй за цими рахунками 

 

Інформація про випуски акцій 

 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційн

ий номер 

Тип 

цінного 

паперу 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Номіна

льна 

вартіст

ь акцій 

(грн.) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальн

а 

номінал

ьна 

вартіст

ь (грн.) 

Час

тка 

у 

ста

тут

ном

у 

кап

італ

і (у 

відс

отк

ах) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

ВАТ "Кiровоградський завод дозуючих автоматiв" засновано вiдповiдно до рiшення Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового 
комплексу i конверсiї України вi 13/01/1995 року шляхом перетворення державного пiдприємства Кiровоградського заводу дозуючих автоматiв у 

вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання 

приватизацiйних майнових сертифiкатiв" вiд 20 листопада 1994 року № 699/94. Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградський завод дозуючих 
автоматiв" є правонаступником прав та обов'зкiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Кiровоградський завод дозуючих автоматiв" та продовжує 

свою дiяльнiсть як Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградський завод дозуючих автоматiв", у зв'язку iз приведенням дiяльностi Вiдкритого 



акцiонерного товариства "Кiровоградський завод дозуючих автоматiв" у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства", згiдно з 
рiшенням загальних зборiв вiд 19 квiтня 2011 року, протокол № 1. 

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із 

зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з 

попереднім звітним періодом 

Товариство є самостiйною юридичною особою з дня його державної реєстрацiї 19/01/1995 року. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв 
немає. Вищим органом товариства є загальнi збори акцiонерiв товариства, якi скликаються щорiчно. Створено наглядову раду з метою захисту 

iнтересiв держави та акцiонерiв їх здiйснення контролю за дiяльнiстю ради АТ. Рада АТ являється виконавчим органом товариства, який здiйснює 

керiвництво поточною дiяльнiстю товариства, направленою на отримання прибутку. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансової та 
господарської дiяльностi товариства, як з власної iнiцiативи, так i за дорученням вищого органу, наглядової ради та акцiонерiв, що володiють бiльше 

10 % голосiв. 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не поступало. 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості 

фінансових інвестицій тощо) 

Наказ вiд 26.12.2011 року №156 "Про облiкову полiтику вiдповiдно до вимог МСФЗ" Стандарти, що застосовуються У вiдповiдностi до Закону 
України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-ХIV (далi - Закон про бухоблiк), Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi (МСФЗ), опублiкованих на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, iнструкцiями та iншими нормативними 

актами, якi регулюють порядок ведення бухгалтерського облiку, складання i подання фiнансової звiтностi, виконуючи вимоги, передбаченi 
Статутом товариства, та з метою забезпечення своєчасного надання достовiрної iнформацiї користувачам фiнансової звiтностi. НАКАЗУЮ: 

встановити на Товариствi наступну облiкову полiтику для складання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ, яка вiдповiдає наступному: 

1.1.Положення "Про облiкову полiтику ПАТ"Кiровоградський завод дозуючих автоматiв" (далi - ПАТ) розроблене вiдповiдно до вимог 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi/бухгалтерського облiку (МСФЗ/МСБО) 1.2. Вiдповiдно до МСБО 8, облiкова полiтика - це конкретнi 

принципи, основи, домовленостi, правила i процедури, прийнятi товариством для складання фiнансової звiтностi. 1.3. При пiдготовцi та поданнi 

iнформацiї Товариство керується МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних Стандартiв фiнансової звiтностi", МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни 
в облiкових оцiнках та помилки", та iншими МСФЗ та МСБО. Основними принципами складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Принципiв 

пiдготовки фiнансової звiтностi до МСБО 1 є: o принцип нарахування (результати операцiй та iнших подiй визнаються, коли вони здiйснюються, а 

не коли отриманi або сплаченi грошовi кошти, i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi того перiоду, до якого вони вiдносяться); o безперервнiсть 
(фiнансова звiтнiсть складається на основi припущення, що пiдприємство є таким, що безперервно дiє i залишається таким, що дiє в осяжному 

майбутньому). 1.4. Фiнансова звiтнiсть ПАТ складається вiдповiдно до основних якiсних характеристик, певних Принципiв пiдготовки фiнансової 

звiтностi до МСБО 1: o зрозумiлiсть; o доцiльнiсть (iстотнiсть); o достовiрнiсть (правдива вистава, переважання сутi над формою, нейтральнiсть, 
обачнiсть, повнота); o порiвняннiсть. 1.5. При виборi i вживаннi облiкових полiтик ПАТ керується вiдповiдними стандартами i iнтерпретацiями iз 

врахуванням роз'яснень по їх вживанню, випущених Радою з МСФЗ. У разi вiдсутностi конкретних стандартiв i iнтерпретацiй, керiвництво ПАТ 

самостiйно розробляє облiкову полiтику i забезпечує її вживання так, щоб iнформацiя, що представляється у фiнансовiй звiтностi, вiдповiдала 
концепцiї, принципам, якiсним характеристикам та iншим вимогам МСФЗ. 1.6. Облiкова полiтика, прийнята для складання фiнансової звiтностi 

вiдповiдно до МСФЗ, затверджується наказом директора ПАТ i застосовується з 1 сiчня 2012року. 1.7. Облiкова полiтика послiдовно застосовується 

до аналогiчних статей, за виключенням випадкiв, коли Стандарт або iнтерпретацiя потребує/дозволяє проводити аналогiчних статей. Облiкова 

полiтика не пiдлягає змiнi, за винятком наступних випадкiв: o змiна облiкової полiтики потрiбна стандартом МСФЗ або iнтерпретацiєю; o змiна 

облiкової полiтики приведе до того, що у фiнансовiй звiтностi буде представлена надiйнiша i доречнiша iнформацiя. 1.8. В разi публiкацiї нового 
стандарту МСФЗ, змiни облiкових полiтик здiйснюється вiдповiдно до його перехiдних положень. Якщо новий стандарт не включає перехiдних 

положень або перегляд облiкової полiтики здiйснюється добровiльно, то змiна застосовується перспективно. 1.9. Змiни, що вносяться до тексту 

Положення про облiкову полiтику ПАТ, затверджуються генеральним директором. 1.10. Вiдповiдальнiсть за дотримання облiкової полiтики 
покладається на генерального директора ПАТ"Кiровоградський завод дозуючих автоматiв". Сфера застосування 2.1 На вимогу статтi 12 

"Застосування мiжнародних стандартiв", починаючи з 01 сiчня 2012 року Товариство складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами 

фiнансової звiтностi (МСФЗ).. 2.2. Для цiлей ведення бухгалтерського облiку, застосовувати на товариствi журнально-ордерну систему облiку, а 
також машинну обробку документiв з використанням комп'ютерної програми бухгалтерського облiку в програмi 1С конфiгурацiя 7.7 2.3. 

Установити, що пiдставою для бухгалтерського облiку господарських операцiй є первиннi документи, що фiксують факти здiйснення господарських 

операцiй. 2.4. Первиннi документи повиннi бути складенi в момент здiйснення господарської операцiї, а якщо це неможливо - безпосередньо пiсля її 
завершення. 2.5. Iнформацiя, що мiститься у прийнятих до облiку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського облiку в 

регiстрах синтетичного та аналiтичного облiку шляхом подвiйного запису на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського облiку. 2.6. Дане 

Положення розроблене з метою складання фiнансової звiтностi ПАТ"Кiровоградський завод дозуючих автоматiв" у вiдповiдностi до МСБО/МСФЗ. 
Товариство використовує виключно МСФЗ, якi опублiкованi на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України 2.7. З метою ведення 

бухгалтерського облiку вiдповiдно до українських П(С)БО використовується Наказ про облiкову полiтику № 2а вiд 20.01.2011 р. Фiнансова звiтнiсть 

складається до вимог МСФЗ. 2.8. Для складання звiтiв вiдповiдно до податкового законодавства України ПАТ користується фiнансовою звiтнiстю 
складеною згiдно українських П(С)БО. 2.9. Цим Положенням повиннi керуватися всi особи, пов'язанi у своїй дiяльностi з вирiшенням питань, що 

регламентуються облiковою полiтикою: o керiвництво ПАТ; o працiвники всiх служб i пiдроздiлiв, що вiдповiдають за своєчасне представлення 

первинних документiв в бухгалтерiю; o працiвники бухгалтерiї, що вiдповiдають за своєчасне i якiсне виконання всiх видiв облiкових робiт i 
складання достовiрної звiтностi всiх видiв; o iншi працiвники. Використання оцiнок i суджень Керiвництво товариства використовує ряд оцiнок i 

припущень по вiдношенню до представлення активiв i зобов'язань i розкриття умовних активiв i зобов'язань при пiдготовцi фiнансової звiтностi у 

вiдповiдностi з вимогами МСФЗ. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд вказаних оцiнок. Припущення i зробленi на їх основi розрахунковi 
оцiнки постiйно аналiзуються на предмет необхiдностi їх змiни. Змiни в розрахункових оцiнках признаються в тому звiтному перiодi, коли цi оцiнки 

були переглянутi, i в усiх наступних перiодах, де були проведенi вказанi змiни. Органiзацiя бухгалтерського облiку в ПАТ "Кiровоградський завод 

дозуючих автоматiв" 3.1. Ведення бухгалтерського облiку i контролю покладається на бухгалтерiю ПАТ, яку очолює головний бухгалтер. У своїй 
роботi головний бухгалтер i спiвробiтники бухгалтерiї керуються Положенням про бухгалтерiю i затвердженими посадовими iнструкцiями, що 

визначають, розподiл обов'язкiв i що встановлюють мiру вiдповiдальностi кожного спiвробiтника. 3.2. Бухгалтерський облiк ПАТ ведеться 

вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть", Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, iнших нормативних 
актiв, що регулюють ведення бухгалтерського облiку в Українi. 3.3. Форма ведення бухгалтерського облiку передбачає використання комп'ютерної 

програми 1С Бухгалтерiя. 3.4. У ПАТ використовуються унiфiкованi форми первинної облiкової документацiї, затвердженi Держкомстатом України. 

При оформленнi фiнансово-господарських операцiй, по яких не передбаченi унiфiкованi форми, застосовуються самостiйно розробленi форми 
первинних облiкових документiв, обов'язковi реквiзити, що включають, встановленi Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову 

звiтнiсть". 3.5. Право проведення господарських операцiй i пiдпису первинних облiкових документiв мають особи, список яких встановлюється 

внутрiшнiми органiзацiйно-розпорядними документами. Данi особи несуть всю повноту вiдповiдальностi за вiдповiднiсть проведених операцiй 



чинному законодавству i Статуту ПАТ, вiдповiдно до посадових iнструкцiй. 3.6. Право отримати i видавати товарно-матерiальнi цiнностi 
дозволяється особам, список яких, затверджується внутрiшнiми органiзацiйно-розпорядними документами. Данi особи несуть всю повноту 

вiдповiдальностi за вiдповiднiсть проведених операцiй чинному законодавству i Статуту ПАТ, вiдповiдно до посадових iнструкцiй. 3.7. Ведення 

бухгалтерського облiку в ПАТ здiйснюється по єдиному робочому плану рахункiв, розробленому на пiдставi Плану рахункiв бухгалтерського облiку 
активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 

30.11.1999г. №291. 3.8. Порядок органiзацiї i проведення iнвентаризацiї майна i зобов'язань ПАТ визначений Положенням про порядок проведення 

iнвентаризацiї активiв i зобов'язань, затвердженим генеральним директором. 3.9. Фiнансова звiтнiсть по МСФЗ складається на основi iнформацiї про 
активи, зобов'язання, капiтал та господарськi операцiї по результатах дiяльностi ПАТ за даними бухгалтерського облiку шляхом трансформацiї 

статей вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Перше застосування МСБО/МСФЗ. 4.1. Перша фiнансова звiтнiсть 

Товариства, складається за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi i подається за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року 4.2. 
Представлення i розкриття iнформацiї повинно вiдповiдати вимогам МСБО 1. Порiвняльна iнформацiя представлена вiдносно одного попереднього 

перiоду - 2011року. У примiтках Товариство розкриває iнформацiю про характер основних корегувань статей та їх оцiнок, якi було необхiдно 

провести для приведення їх у вiдповiднiсть з МСФЗ. 4.3. Оцiнки у вiдношеннi вхiдних залишкiв балансу за станом на 1 сiчня 2012р., а також сум, що 
стосуються всiх iнших перiодiв, представлених у фiнансовiй звiтностi згiдно МСФЗ, проводиться вiдповiдно до мiжнародних стандартiв: o 

визнанню пiдлягають всi акти i зобов'язання, що вiдповiдають критерiям визнання згiдно МСФЗ. o всi визнанi активи i зобов'язання оцiнюються 

вiдповiдно до МСФЗ за собiвартiстю, справедливою або за дисконтовою вартiстю. 4.4. ПАТ використовує вимогу МСФЗ 1 про ретроспективне 
вживання всiх стандартiв, що дiють на дату пiдготовки фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ вперше за один звiтний перiод, оскiльки не 

представляється можливим перерахунок ранiше наданої iнформацiї. 4.5. Виключеннями для ретроспективного вживання для ПАТ є: o винагороди 

працiвникам; o сукупнi рiзницi вiд перерахунку звiтностi з однiєї валюти в iншу. 4.6. Для розумiння всiх iстотних коригувань Балансу i Звiту про 
прибутки i збитки ПАТ представляє узгодження статей власного капiталу згiдно МСФЗ i ранiше вживаних правилам облiку П(С) БУ на: o дату 

переходу 1 сiчня 2012р.; o на дату останнього перiоду, для якого звiтнiсть була пiдготовлена у вiдповiдностi з П(С) БО, що застосовувалися ранiше. 

(на 1 сiчня 2011г. та 31 грудня 2011г.); o узгодження прибутку/збитку, показаного вiдповiдно до ранiше застосованих П(С) БО i згiдно МСФЗ в звiтi 
про прибутки i збитки за останнiй перiод, коли застосовувались П(С) БО. Узгодженнi розмежовуються змiни у зв'язку з переходом на нову облiкову 

полiтику i виправлення помилок. 4.7. У примiтках до фiнансової звiтностi ПАТ розкриває, як перехiд на МСФЗ вплинув на її фiнансову позицiю, 

фiнансовий результат i потоки грошових коштiв, якi вiдображаються у звiтностi. Критерiї визнання елементiв фiнансової звiтностi 5.1. Активи - 

ресурси, контрольованi ПАТ, в результатi подiй минулих перiодiв вiд яких ПАТ чекає здобути економiчну вигоду у майбутньому. 5.2. Зобов'язання - 

поточна заборгованiсть Товариства, що виникла в результатi подiй минулих перiодiв, врегулювання якої приведе до вiдтоку ресурсiв, що мiстять 

економiчну вигоду. 5.3. Капiтал - доля, що залишається, в активах ПАТ пiсля вирахування всiх її зобов'язань. 5.4. Дохiд - прирiст економiчних вигод 
протягом звiтного перiоду, у формi надходження (або збiльшення) активiв або зменшення зобов'язань, що приводить до збiльшення капiталу, не 

пов'язаного з вкладами власникiв. Доход оцiнюється по справедливiй вартостi вiдшкодування вартостi, отриманої в оплату або очiкувану к 

отриманню. 5.5. Витрати - зменшення економiчних вигод протягом звiтного перiоду, що проходить у формi вiдтоку активiв або збiльшення 
зобов'язань, що ведуть до зменшення капiталу, не пов'язаного з його розподiлом мiж власниками (акцiонерами). 5.6. Визнанню у фiнансовiй 

звiтностi пiдлягають тi елементи, якi: o вiдповiдають визначенню одного з елементiв; o вiдповiдають критерiям визнання. 5.7. Критерiї визнання: o 

iснує вiрогiднiсть отримання або втрати майбутнiх економiчних вигiд, пов'язаних з об'єктом, що вiдповiдає визначенню елемента; o об'єкт має 
вартiсть або оцiнку, яка може бути надiйно визначена. 5.8. До спецiального розпорядження генерального директора ПАТ рахує всi активи, якi 

знаходяться у власностi ПАТ, контрольованими i достовiрно оцiненими на пiдставi первинної вартостi, вказаної в первинних документах на момент 

їх визнання. 5.9. Вважати активами тi об'єкти, якi не використовуються в основнiй дiяльностi, але вiд яких очiкується здобуття економiчних вигод в 
разi їх реалiзацiї третiм особам. 5.10. Об'єкти, якi не визнаються активами, затверджуються спецiальним розпорядженням керiвника ПАТ. 5.11. 

Основною базисною оцiнкою для елементiв фiнансової звiтностi, якщо не передбачено окремими МСФЗ, рахувати iсторичну вартiсть (собiвартiсть). 
5.12. Для складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ керiвництво розробляє оцiнку активiв, зобов'язань, доходiв i витрат на основi 

принципу обачностi. Основнi засоби 6.1. Основнi засоби придбанi або створенi ПАТ "Кiровоградський завод дозуючих автоматiв" зараховуються на 

баланс за собiвартiстю та враховуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби". 6.2. Основними засобами 
визнаються матерiальнi активи ПАТ, очiкуваний термiн корисного використання яких бiльш за один рiк, первинна вартiсть яких визначається 

залежно вiд класу бiльше 2500грн., якi використовуються в процесi виробництва надання послуг, здачi в оренду iншим сторонам, для здiйснення 

адмiнiстративних або соцiальних функцiй. 6.3. Основнi засоби ПАТ облiковуються по об'єктах. Об'єкти основних засобiв класифiкуються по 
окремих класах. 6.4. Готовi до експлуатацiї об'єкти, якi плануються до використання у складi основних засобiв, до моменту початку експлуатацiї 

облiковуються у складi класу придбанi, але не введенi в експлуатацiю основнi засоби. 6.5. Придбанi основнi засоби оцiнюються за первинною 

вартiстю, яка включає вартiсть придбання i всi витрати пов'язанi з доставкою i доведенням об'єкту до експлуатацiї. 6.6. Виготовленi власними 
силами об'єкти основних засобiв оцiнюються за фактичними прямими витратами на їх створення. У момент введення в експлуатацiю їх вартiсть 

порiвнюється з вартiстю вiдшкодування вiдповiдно до МСБО 36 "Знецiнення активiв". 6.7. Лiквiдацiйна вартiсть на ПАТ установлена в розмiрi 

1000,0 грн., строки корисного використання i метод нарахування амортизацiї переглядаються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких 
змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених у попереднi перiоди, ураховується як змiна облiкової оцiнки. 6.8. Дохiд або збиток, що виникає в 

результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкта основних засобiв, визначається як рiзниця мiж надходженнями вiд продажу i балансовою вартiстю активу, а 

визнається у прибутках i збитках. 6.9. Амортизована сума - це первiсна вартiсть об'єкта основних засобiв або переоцiнена вартiсть об'єкта за 
вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Амортизацiя основних засобiв призначена для списання амортизованої суми протягом строку корисного 

використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу. Строки корисного використання класiв основних засобiв 

встановлено таким чином ------------------------------------------------------------------ | Класи | Строки | | | корисної експлуатацiї | |--------------------------------+-
------------------------------| |група 1 - земельнi дiлянки | - | |--------------------------------+-------------------------------| |група 2 - капiтальнi витрати на | - | 

|полiпшення земель, не пов'язанi | | |з будiвництвом | | |--------------------------------+-------------------------------| |група 3 - будiвлi, | 50 | |--------------------------

------+-------------------------------| |споруди, | 50 | |--------------------------------+-------------------------------| |--------------------------------+-------------------------------| 
|група 4 - машини та обладнання | 10 | |--------------------------------+-------------------------------| |з них: | | |--------------------------------+------------------------------

-| |електронно-обчислювальнi машини,| | |iншi машини для автоматичного | | |оброблення iнформацiї, пов'язанi| | |з ними засоби зчитування або | | 

|друку iнформацiї, пов'язанi з | | |ними комп'ютернi програми (крiм | | |програм, витрати на придбання | | |яких визнаються роялтi, та/або | | |програм, 
якi визнаються | | |нематерiальним активом), iншi | | |iнформацiйнi системи, | | |комутатори, маршрутизатори, | | |модулi, модеми, джерела | | 

|безперебiйного живлення та | | |засоби їх пiдключення до | | |телекомунiкацiйних мереж, | | |телефони (в тому числi | | |стiльниковi), мiкрофони i 

рацiї,| | |вартiсть яких перевищує 2500 | | |гривень | | |--------------------------------+-------------------------------| |група 5 - транспортнi засоби | 10 | |--------------

------------------+-------------------------------| |група 6 - iнструменти, прилади, | 5 | |iнвентар (меблi) | | |--------------------------------+-------------------------------| 

|група 7 - тварини | 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |група 8 - багаторiчнi насадження| - | |--------------------------------+---------------

----------------| |група 9 - iншi основнi засоби | 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |група 10 - бiблiотечнi фонди | - | |---------------------
-----------+-------------------------------| | |група 12 - тимчасовi | - | |(нетитульнi) споруди | | |--------------------------------+-------------------------------| |група 13 - 

природнi ресурси | - | |--------------------------------+-------------------------------| |група 14 - iнвентарна тара | - | |--------------------------------+-----------------------

--------| |група 15 - предмети прокату | - | |--------------------------------+-------------------------------| |група 16 - довгостроковi | - | |бiологiчнi активи | -----------
------------------------------------------------------- |група 17 - незавершене будiвництво | - | | | ------------------------------------------------------------------ 6.11. 

Незавершене будiвництво включає затрати, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом основних засобiв, плюс вiдповiдний розподiл змiнних 

накладних витрат, безпосередньо пов'язаних iз будiвництвом. Незавершене будiвництво не амортизується. Амортизацiя незавершеного будiвництва 
(аналогiчно об'єктам основних засобiв) починається з моменту готовностi цих активiв до експлуатацiї, тобто коли вони знаходяться в мiсцi та 

перебувають у станi, що забезпечує їх функцiонування вiдповiдно до намiрiв керiвництва. 6.12. Земля, що належить ПАТ "Кiровоградський завод 

дозуючих автоматiв"" на правах власностi, не амортизується. Якщо ПАТ користується землею згiдно Державного акту на право постiйного 
користування землею то, у вiдповiдностi до законодавства України земля, на якiй ПАТ здiйснює свою дiяльнiсть, є власнiстю держави, в балансi не 

вiдображається. У подальшому, в разi придбання землi, вона вiдображуватиметься у фiнансовiй звiтностi за вартiстю придбання. 6.13. Термiн 



корисного використання по групах однорiдних об'єктiв основних засобiв визначається комiсiєю з приймання основних засобiв i затверджується 
керiвництвом пiдприємства. Термiн корисного використання основних засобiв переглядається за результатами рiчної iнвентаризацiї. 6.14. Термiн 

корисного використання об'єктiв основних засобiв, отриманих в лiзинг, встановлюється рiвним термiном дiї договору лiзингу (термiну сплати 

лiзингових платежiв). 6.15. Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв, проводиться прямолiнiйним способом виходячи з термiну 
корисного використання цього об'єкту. Нарахування амортизацiї основних засобiв починається з мiсяця, наступного за датою введення в 

експлуатацiю. 6.16. Витрати на обслуговування, експлуатацiю i ремонти основних засобiв списуються на витрати перiоду по мiрi їх виникнення. 

Вартiсть iстотних оновлень i полiпшень основних засобiв капiталiзується. Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i 
замiну частин активiв, якi збiльшують строк їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт та 

обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають наведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються у звiтi про сукупнi доходи i витрати 

в тому перiодi, у якому були понесенi. У разi замiни одного з компонентiв складних об'єктiв основних засобiв по якому виконанi умови визнання 
матерiального активу, то вiдповiднi витрати додаються до балансової вартостi складного об'єкту, а операцiя по замiнi розглядається як реалiзацiя 

(вибуття) старого компоненту. 6.17. На дату звiтностi використовувати для оцiнки основних засобiв - облiк за первинною вартiстю. 6.18. В разi 

наявностi чинникiв знецiнення активiв вiдображати основнi засоби за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення згiдно МСБО 36 "Знецiнення активiв". 
6.19. Основнi засоби, призначенi для продажу, i що вiдповiдають критерiям визнання враховуються вiдповiдно до МСФЗ 5 "Необоротнi активи для 

продажу i дiяльнiсть, що припиняється". Нематерiальнi активи 7.1. Нематерiальнi активи ПАТ враховуються i вiдображаються у фiнансовiй 

звiтностi вiдповiдно МСБО 36 "Нематерiальнi активи". 7.2. Нематерiальними активами визнаються контрольованi суспiльством немонетарнi активи, 
якi не мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд пiдприємства i використовуються пiдприємством впродовж перiоду 

бiльше 1 року (або операцiйного циклу) для виробництва, в адмiнiстративних цiлях або передачi в оренду iншими особами. 7.3. Об'єкти 

нематерiальних активiв класифiкуються по окремих групах: o патенти; o авторськi права (в т.ч. на програмне забезпечення); o лiцензiї; o торгiвельнi 
марки, включаючи бренди i назви публiкацiй; Програмне забезпечення, яке є невiддiльним i необхiдним для забезпечення роботи основних засобiв, 

враховується у складi цих об'єктiв. 7.4. Нематерiальнi активи оцiнюються за первинною вартiстю (собiвартостi), яка включає вартiсть придбання i 

витрати пов'язанi з доведенням нематерiальних активiв до експлуатацiї. 7.5. Собiвартiсть внутрiшньо створеного нематерiального активу 
складається зi всiх витрат на створення, виробництво i пiдготовку активу до використання. Витрати на дослiдження (науково-дослiднi роботи) 

визнаються витратами в перiод їх виникнення. 7.6. Подальшi витрати на нематерiальнi активи збiльшують собiвартiсть нематерiального активу, 

якщо: o iснує вiрогiднiсть того, що цi витрати приведуть до генерування активом майбутнiх економiчних вигод, якi перевищать його спочатку 

оцiнений рiвень ефективностi; o цi витрати можна достовiрно оцiнити i вiднести до вiдповiдного активу. 7.7. Якщо подальшi витрати на 

нематерiальний актив необхiднi для пiдтримки первинної оцiненої ефективностi активу, вони визнаються витратами перiоду. 7.8. Нематерiальнi 

активи амортизуються прямолiнiйним методом впродовж очiкуваного термiну їх використання, але не бiльше 20 рокiв. Нарахування амортизацiї 
починається в мiсяцi, наступному пiсля введення нематерiального активу в експлуатацiю. 7.9. Очiкуваний термiн корисного використання 

нематерiальних активiв визначається при їх постановцi на облiк спецiально комiсiєю, призначеною керiвником товариства, виходячи з: o 

очiкуваного морального зносу, правових або iнших обмежень вiдносно термiнiв використання або iнших чинникiв; o термiнiв використання 
подiбних активiв, затвердженого керiвництвом товариства. На дату звiту нематерiальнi активи враховуються по моделi первинної вартостi з 

врахуванням можливого знецiнення вiдповiдно до МСБО 36 "Знецiнення активiв". 7.10. Лiквiдацiйну вартiсть нематерiального активу товариство 

приймає за нуль. Оренда 8.1. Надання в операцiйну оренду майна ПАТ, суми, що пiдлягають отриманню вiд орендатора, вiдображаються як iнший 
операцiйний доход в сумi нарахованих поточних платежiв. 8.2.Нерухомiсть в орендi визнається iнвестицiйною, якщо доход вiд оренди є 

довгостроковим та суттєвим для звiтностi товариства. 8.3. У разi, коли лише частину нерухомостi здано в оренду й дохiд вiд оренди буде 

довгостроковим, нерухомiсть визначається: А. Окремо iнвестицiйною й окремо основними засобами у вiдповiдних частинах, якщо дотримано таких 
критерiїв: - суттєвостi: площа, що здається в оренду , та/або доход вiд здаваної в оренду площi перевищує 6,5 тис.м2; - вiдокремлюваностi:наявнiсть 

фiзичної та юридичної вiдокремлюваностi для цiлей продажу. Б. Повнiстю iнвестицiйною, якщо дотримано критерiїв: - вiдсутнiсть 
вiдокремлюваностi (частина , що здається в оренду , невiддiльна вiд тiєї, яку займає товариство; - розмiр (та частина об'єкта, що не здана в оренду й 

використовується товариством , не перевищує 20% загального метражу об'єкта. Фiнансовi iнвестицiї Фiнансовi iнвестицiї враховуються з МСБО 32 i 

39. З метою складання фiнансової звiтностi класифiкуються по категорiях як такi що: o утримуються до погашення; o що маються в наявностi для 
продажу. 9.2. Iнвестицiї, що мають фiксований термiн погашення i утримуються до погашення враховуються за амортизованою собiвартiстю. 

Iнвестицiї, що не мають фiксованого термiну погашення, враховуються за собiвартiстю. 9.3. Iнвестицiї, що є в наявностi для продажу, враховуються 

за справедливою вартiстю з вiднесенням її змiн на власний капiтал. Знецiнення активiв 10.1. ПАТ"Кiровоградський завод дозуючих автоматiв" 
вiдображує матерiальнi активи у фiнансовiй звiтностi з врахуванням знецiнення, яке враховується вiдповiдно до МСБО 36. 10.2. На дату складання 

фiнансової звiтностi ПАТ визначає наявнiсть ознак знецiнення активiв: o зменшення ринкової вартостi активу на протязi звiтного перiоду на iстотну 

величину, нiж очiкується; o старiння або фiзичне пошкодження активiв; o iстотнi змiни в технологiчному, ринковому, економiчному або правовому 
середовищi, в якому дiє ПАТ, що сталося протягом звiтного перiоду або очiкуванi найближчим часом; o збiльшення протягом звiтного перiоду 

ринкових ставок вiдсотка, яке може iстотно зменшити суму очiкуваного вiдшкодування активу; o перевищення балансової вартостi чистих активiв 

над їх ринковою вартiстю; o iстотнi змiни способу використання активу протягом звiтного перiоду або такi очiкуванi змiни в наступному перiодi, 
пiдприємства, що негативно впливають на дiяльнiсть. За наявностi ознак знецiнення активiв, ПАТ визначає суму очiкуваного вiдшкодування активу. 

Сума очiкуваного вiдшкодування активу - це найбiльше з двох оцiнок: справедливiй вартостi за мiнусом витрат на продаж i вартостi використання. 

Якщо сума очiкуваного вiдшкодування менше балансової вартостi активу, рiзниця визнається збитками вiд знецiнення у звiтi про фiнансовi 
результати з одночасним зменшенням балансової вартостi активу до суми, що вiдшкодовується. Специфiка дiяльностi ПАТ передбачає враховувати 

все товариство як Одиницю, що генерує грошовi потоки, тому знецiнення окремого активу, в разi вiдсутностi ознак знецiнення Одиницi в цiлому в 

звiтностi не вiдображається. Витрати по позиках 11.1. Витрати по позиках (процентнi i iншi витрати, понесенi у зв'язку iз залученням позикових 
засобiв) капiталiзуються у випадку, якщо вiдбувається створення активiв, вiдповiдних визначенню активу, що квалiфiкується. 11.2. Витрати по 

позиках, залучених безпосередньо для створення активiв, що квалiфiкуються, капiталiзуються з дотриманням вимог, викладених в МСБО 23 

"Витрати по позиках" 11.3. Витрати по позиках, якi неможливо прямо вiднести до створення квалiфiкацiйного активу, капiталiзуються з 
використанням середньозваженої ставки, розрахованої вiдповiдно до МСБО 23 "Витрати по позиках". Запаси 12.1. Облiк i вiдображення у 

фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 2. Товариство визнає запасами активи , якi: утримуються для продажу у звичайному 

ходi бiзнесу; перебувають у процесi виробництва для такого продажу; iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у 
виробничому процесi або при наданнi послуг. 12.2. Запаси враховуються по однорiдних групах: " сировина i матерiали; " покупнi напiвфабрикати; " 

запаснi частини; " паливо; " тара i тарнi матерiали; " метизи; " матерiали переданi у виробництво; " iншi матерiали; " готова продукцiя; " товари 

купiвельнi. 12.3. Собiвартiсть придбаних в третiх осiб запасiв складається з вартостi придбання i iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх 

придбанням. 12.4. Собiвартiсть готової продукцiї складається з прямих та загальновиробничих витрат. 12.5. Готова продукцiя вiдображається у 

фiнансовiй звiтностi за найменшої з вартостi. 12.6.Товариство застосовує наступнi формули оцiнки запасiв при їх вибуттi або передачi у 

виробництво: а) за iдентифiкованою вартiстю: " сировина i матерiали; " покупнi напiвфабрикати; " запаснi частини; " паливо; " тара i тарнi 
матерiали; " метизи; " матерiали переданi у виробництво; " iншi матерiали; " готова продукцiя; " товари купiвельнi. 12.7. Запаси вiдображаються у 

фiнансовiй звiтностi по найменшiй з двох оцiнок: собiвартостi або чистiй вартостi реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї - це можлива цiна реалiзацiї в 

ходi звичайної дiяльностi ПАТ за вирахуванням розрахункових витрат при продажi. 12.8. Чиста вартiсть реалiзацiї для готової продукцiї на складi 
визначається по окремих найменуваннях. 12.9. У тому випадку, коли чиста вартiсть реалiзацiї сировини i матерiалiв нижча за собiвартiсть, а цiна 

реалiзацiї готової продукцiї не змiнилася, зниження вартостi сировини i матерiалiв в звiтностi не вiдображується. 12.10. ПАТ визначає собiвартiсть 

запасiв за iдентифiкованою собiвартiстю. Дебiторська заборгованiсть 13.1. Дебiторська заборгованiсть - це договiрнi вимоги, що пред'явленi 
покупцям i iншим особам на отримання грошових коштiв, товарiв або послуг. Для цiлей фiнансової звiтностi дебiторська заборгованiсть 

класифiкується як поточна (отримання очiкується протягом поточного року або операцiйного циклу) або як довгострокова (дебiторська 

заборгованiсть, яка не може бути класифiкована як поточна). 13.2. Дебiторська заборгованiсть класифiкується як торгiвельна дебiторська 
заборгованiсть (що виникає за реалiзованi в ходi здiйснення звичайної господарської дiяльностi товари i послуги) i не торгiвельна (iнша) дебiторська 

заборгованiсть. 13.3. Первинне визнання дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю переданих активiв. 13.4. У фiнансовiй 



звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється i вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї 
дебiторської заборгованостi оцiнюється iз врахуванням наданих знижок, повернень товарiв i безнадiйної заборгованостi. 13.5. Для вiдображення 

сумнiвної заборгованостi на пiдприємствi створюється резерв сумнiвних боргiв. Суттєвi дебiтори аналiзуються на iндивiдуальнiй основi. Iншi 

дебiтори аналiзуються на портфельнiй основi з використанням методу класифiкацiї дебiторiв по наступних термiнах: o до 2-х мiсяцiв;-0% o вiд 3-х 
до 6-ти мiсяцiв; -30% o вiд 6-ти до 12 мiсяцiв;-70% o понад 12 мiсяцiв. - 100% Оцiночнi коефiцiєнти визначаються з використанням iнформацiї 

попереднiх звiтних перiодiв i враховуючи чинники наявностi об'єктивних свiдоцтв того, що iнститут не зможе стягнути дебiторську заборгованiсть. 

Грошовi кошти 14.1 Грошовi кошти ПАТ включають грошовi кошти в банках, готiвковi грошовi кошти в касах, грошовi документи i еквiваленти 
грошових коштiв, не обмеженi у використаннi. Iноземна валюта 15.1. Фiнансова звiтнiсть ПАТ складається в нацiональнiй валютi України (гривнi) , 

що є функцiональною валютою здiйснює зовнiшню дiяльнiсть, проводячи операцiї в iноземнiй валютi. Товариство облiковує операцiї в iноземнiй 

валютi у вiдповiдностi до МСБО 21 "Вплив змiн валютних курсiв". 15.2. Господарськi операцiї, що проводяться в iноземнiй валютi при первинному 
визнаннi вiдображаються у функцiональнiй валютi по курсу Нацiонального Банку України (НБУ) на дату здiйснення операцiй. 15.3. На дату 

складання фiнансової звiтностi згiдно МСБО 21 всi монетарнi статтi, що враховуються в iноземнiй валютi перераховуються i вiдображаються в 

Балансi по курсу НБУ на дату складання звiтностi. 15.4. Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку вiдображаються пiдсумково в звiтi про 
фiнансовi результати того перiоду, в якому вони виникли. Зобов'язання i резерви 16.1. Облiк i визнання зобов'язань i резервiв ПАТ здiйснюється 

вiдповiдно до МСБО 37. 16.2. Зобов'язання ПАТ, класифiкуються на довгостроковi (термiн погашення понад 12 мiсяцiв) i поточних (термiн 

погашення до 12 мiсяцiв). 16.3. Довгостроковi зобов'язання (окрiм вiдстрочених податкiв на прибуток) вiдображуються залежно вiд вигляду або за 
дисконтовою вартiстю, або за вартiстю, що амортизується. 16.4. Поточна кредиторська заборгованiсть враховується i вiдображається в Балансi за 

первинною вартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг. 16.5. ПАТ здiйснює переведення частини довгострокової 

кредиторської заборгованостi до складу короткострокової, коли за станом на дату Балансу за умовами договору до повернення частини суми боргу 
залишається менше 365 днiв. 16.6. Резерви визнаються, якщо ПАТ в результатi певної подiї у минулому має юридичнi або фактичнi зобов'язання, 

для врегулювання яких з бiльшою мiрою вiрогiдностi буде потрiбно вiдтiк ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю. 16.7. ПАТ визнає 

як резерви - резерв вiдпусток, якi формуються щомiсячно виходячи з фонду оплати працi i розрахункового оцiнного коефiцiєнта. Коефiцiєнт 
установлений у розмiрi 8,33% до фонду заробiтної плати з урахуванням єдиного соцiального внеску нарахований на заробiтну плату. 16.8. Компанiя 

визнає умовнi зобов'язання, виходячи iз критерiїв їх визнання, покладаючись на оцiнку вiрогiдностi їх виникнення i сум погашення В отриманою вiд 

експертiв. Винагорода працiвникам 17.1. Всi винагороди працiвникам ПАТ враховуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19. 17.2. В процесi 

господарської дiяльностi ПАТ сплачує обов'язковi внески до Пенсiйного фонду за своїх працiвникiв, в розмiрi, передбаченому Законодавством 

України. Класифiкацiя поточна та не поточна. 18.1. Операцiйний цикл товариства дорiвнює дванадцяти мiсяцям i визнається як час мiж придбанням 

активiв для переробки та реалiзацiєю їх у грошовi кошти або еквiваленти грошових коштiв. 18.2. Актив класифiкується як поточний, якщо: 
Компанiя сподiвається реалiзувати цей актив або має намiр продати чи спожити його у своєму нормальному операцiйному циклi; Компанiя утримує 

актив в основному з метою продажу; Компанiя сподiвається реалiзувати актив протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; актив є 

грошовими коштами чи еквiвалентами грошових коштiв, якщо немає обмеження щодо їх використання. 18.3. Iншi активи класифiкуються як не 
поточнi. 18.4. Зобов'язання класифiкується як поточне, якщо: Компанiя сподiвається погасити це зобов'язання в ходi свого нормального 

операцiйного циклу; Компанiя утримує це зобов'язання в основному з метою продажу; зобов'язання пiдлягає погашенню протягом дванадцяти 

мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; Компанiя не має права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом як мiнiмум дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного 
перiоду. 18.5. Iншi зобов'язання класифiкуються як не поточнi. Визнання доходiв i витрат 19.1. Доходи ПАТ "Кiровоградський завод дозуючих 

автоматiв" визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує впевненiсть, що в результатi операцiї станеться збiльшення економiчних вигод, 

а сума доходу може бути достовiрно визначена. 19.2. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається, тодi, коли фактично проведена передача вiд 
продавця до покупця значних ризикiв, переваг i контроль над активами (товар вiдвантажений i право власностi передане), i дохiд вiдповiдає всiм 

критерiям визнання вiдповiдно до МСБО 18. 19.3. Особливих умов визнання доходу вiд реалiзацiї готової продукцiї вiдповiдно до полiтики ПАТ не 
передбачено. 19.4. В разi надання ПАТ послуг з виконання робiт, обумовлених контрактом, протягом обумовленого термiну, дохiд визнається в 

тому звiтному перiодi, в якому наданi послуги, i розраховується на основi загальної вартостi контракту i вiдсотка виконання. 19.5. Дохiд вiд 

дивiдендiв визнається, коли виникає право акцiонерiв на здобуття платежу. 19.6. Витрати, пов'язанi iз отриманням доходу, визнаються одночасно з 
вiдповiдним доходом. 19.7. Платежi за договорами операцiйної оренди визнаються у прибутку або збитку рiвномiрно на всьому протязi термiну дiї 

оренди. Сума отриманих пiльг зменшує загальну величину витрат з оренди протягом усього термiну дiї оренди. 19.8. Мiнiмальнi оренднi платежi за 

договорами фiнансової оренди подiляються на двi складовi: фiнансовi витрати i погашення зобов'язання по орендi. Фiнансовi витрати 
розподiляються по перiодах протягом термiну дiї оренди таким чином, щоб ставка, за якою нараховуються вiдсотки на частину зобов'язань з оренди, 

була постiйною. 19.9. Умовнi оренднi платежi вiдображаються в облiку шляхом перегляду мiнiмальних орендних платежiв на що залишився термiн 

оренди, коли зникає вiдповiдна невизначенiсть i розмiр коригування орендної плати стає вiдомим. 19.10. Товариство класифiкує доходи як : - дохiд 
вiд звичайної дiяльностi; - прибуток вiд iнших операцiй. 19.11. Дохiд вiд звичайної дiяльностi є доходом, який виникає в ходi звичайної дiяльностi 

Товариства. Витрати по податку на прибуток 20.1. Витрати по податку на прибуток визначаються i вiдбиваються у фiнансовiй звiтностi ПАТ 

вiдповiдно до МСБО 12. 20.2. Витрати з податку на прибуток, вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати, складаються з сум поточного i 
вiдстроченого податку на прибуток. 20.3. Поточний податок на прибуток визначається виходячи з прибутку оподаткування за рiк, розрахованою по 

правилах податкового законодавства України. 20.4. Вiдстрочений податок визнається в сумi, яка, як очiкується, буде сплачена або вiдкладена у 

зв'язку з наявнiстю рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, i вiдповiдними податковими базами 
активiв i зобов'язань. Вiдстроченi податки на прибуток розраховуються по тимчасових рiзницях з використанням балансового методу облiку 

зобов'язань. 20.5. Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання розраховуються по податкових ставках, якi, як очiкується, будуть застосовнi в перiодi, 

коли будуть реалiзованi активи або погашенi на основi податкових ставок, що дiяли на звiтну дату, або про введення яких в дiю в найближчому 
майбутньому було достовiрно вiдомо за станом на звiтну дату. 20.6. Звiтнi податковi активи вiдображаються лише в тому випадку, якщо iснує 

вiрогiднiсть того, що наявнiсть майбутнього оподаткованого прибутку дозволить реалiзувати вiдкладенi податковi активи або якщо зможуть бути 

зарахованi проти iснуючих вiдкладених зобов'язань. Власний капiтал 21.1. Статутний капiтал, включає суму перевищення справедливої вартостi 
отриманих коштiв над номiнальною вартiстю частки учасника вiдображається як емiсiйний дохiд. 21.2. ПАТ визнає резервний фонд у складi 

власного капiталу, сформований у вiдповiдностi зi Статутом товариства. 21.3. ПАТ нараховує дивiденди учасникам, i визнає їх як зобов'язання на 

звiтну дату лише в тому випадку, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно. 21.4. Порядок розподiлу накопиченого прибутку 
встановлюється Зборами учасникiв Прибуток на акцiю 22.1 Товариство представляє показники базисного та розбавленого прибутку на акцiю щодо 

своїх звичайних акцiй. 22.2. Базовий прибуток на акцiю розраховується як частка вiд дiлення прибутку або збитку, що належать власникам 

звичайних акцiй Товариства, на середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, що знаходяться в обiгу протягом звiтного перiоду. 22.3 Розбавлений 

прибуток на акцiю розраховується шляхом коригування величини прибутку або збитку, що належать власникам звичайних акцiй, i 

середньозваженого кiлькостi звичайних акцiй в обiгу на розбавлений ефект вiд всiх потенцiйних звичайних акцiй, до яких вiдносяться конвертованi 

борговi зобов'язання та опцiони на акцiї, наданi спiвробiтникам. Сегменти 23.1. ПАТ надає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до стандартiв МСФЗ. 
Зв'язанi особи 24.1. Пов'язаними особами Товариства вважати фiзичних або юридичних осiб за такими ознаками: фiзична особа або близький родич 

такої фiзичної особи, що контролює Компанiю - має суттєвий вплив або є членом провiдного управлiнського персоналу; юридична особа, що 

контролює Компанiю - має суттєвий вплив або є членом провiдного управлiнського персоналу; юридична особа, що перебуває пiд спiльним 
контролем разом з Компанiєю; iнше, передбачене МСБО 24. 24.2. Вiдповiдно до ознак пов'язаних осiб, якi приводяться в МСБО 24, пов'язанi особи 

в ПАТ вiдсутнi. 24.3. Правила взаємин з покупцями i особливостi формування цiни реалiзацiї регламентуються Положенням про цiноутворення. 

Подiї, що виникли пiсля звiтної дати 25.1. Керiвництво ПАТ визначає порядок, дату пiдписання фiнансової звiтностi i осiб уповноважених 
пiдписувати звiтнiсть ПАТ. 24.2. При складаннi фiнансової звiтностi ПАТ враховує подiї, що виникли пiсля звiтної дати, i вiдображає їх у 

фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 10. Форми фiнансової звiтностi 26.1. ПАТ визначає форми подання фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до 

рекомендацiй МСБО 26.2. Баланс складається методом розподiлу активiв i зобов'язань на поточнi i довгостроковi. 26.3. Звiт про фiнансовi 
результати складається методом розподiлу витрат за функцiональною ознакою. 26.4. Звiт про змiни у власному капiталi представляється в 

розгорнутому форматi. 26.5. Звiт про рух грошових коштiв складається вiдповiдно до МСБО 7 прямим методом. Примiтка до фiнансової звiтностi 



складаються вiдповiдно до обов'язкових вимог до розкриття iнформацiї, викладеними у всiх МСБО/МСФЗ. 

Текст аудиторського висновку 

П Р И В А Т Н А А У Д И Т О Р С Ь К А Ф I Р М А "АС-АУДИТ" 25006, Україна м. Кiровоград, вул. Карла Маркса, б.31/36, тел.24-38-78 р/р 
26003000051741 в ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023, код ЄДРПОУ 23099001 Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi 

надають аудиторськi послуги № 0720 видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26 сiчня 2001року за № 98, в останнє подовжено згiдно 

рiшення Аудиторської палати України № 227/3 вiд 27 сiчня 2011 року, чинне до 27 сiчня 2016 року ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЗВIТ 
ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Дирекцiї та акцiонерам ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Кiровоградський 

завод дозуючих автоматiв" Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградський завод 

дозуючих автоматiв" є правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства "Кiровоградський завод дозуючих автоматiв", створеного вiдповiдно 
до рiшення Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України вiд 13 сiчня 1995 року № 28 шляхом 

перетворення державного пiдприємства Кiровоградського заводу дозуючих автоматiв у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу 

Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв" вiд 20 листопада 
1994 року №699/94 та зареєстрованого Реєстрацiйною Палатою виконавчого комiтету Кiровоградської мiської Ради народних депутатiв 04 грудня 

1991 року за № 00353-АТ-1. Перереєстрацiя в Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградський завод дозуючих автоматiв" вiдбулася на вимогу 

Закону України "Про акцiонернi товариства" 23.06.2011року, пiд реєстрацiйним № 1 444 105 0011 002646. Адреса: 25004 Україна, м. Кiровоград, 
пров. Експериментальний, 2. Ми провели аудит попередньої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Кiровоградський завод 

дозуючих автоматiв" (надалi - "Товариство"), що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року, звiту про прибутки та збитки, 

звiту про змiни в капiталi та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, а також з короткого викладу основних 
принципiв облiкової полiтики та iнших примiток i iншої пояснюючої iнформацiї, яка пояснює особливостi переходу з попередньо застосованих 

П(С)БО на МСФЗ, до цiєї фiнансової звiтностi (надалi - " фiнансова звiтнiсть"). Попередню фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським 

персоналом iз використанням описаної у примiтцi 2 основи бухгалтерського облiку, якою є МСФЗ, з урахуванням обмежень, що накладаються 
МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ" включаючи: - Розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ; - Порiвняльну iнформацiю (баланс, ); - 

Допущення, прийнятi керiвництвом щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi, як очiкується, вступлять в силу, i полiтик, якi , як очiкується, будуть 

прийнятi на дату пiдготовки керiвництвом першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ за станом на 31.12.2013р. Ця попередня фiнансова 
звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка буде використана для пiдготовки порiвняльної iнформацiї при пiдготовцi першої фiнансової 

звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, якi будуть зробленi в разi змiн вимог стандартiв та тлумачень, що 

будуть використанi при складаннi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за 
попередню фiнансову звiтнiсть Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та складання цiєї попередньої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ у 

вiдповiдностi до принципiв, викладених у Примiтцi 2. Ця попередня фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена в рамках переходу Товариства на 

Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ). Вiдповiдальнiсть керiвництва включає: планування, впровадження та пiдтримку належного 
внутрiшнього контролю, необхiдного для пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень 

внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики; та прийняття облiкових оцiнок, якi вiдповiдають певним 

обставинам. Вiдповiдальнiсть аудиторiв Наша вiдповiдальнiсть полягає в тому, щоб висловити свою думку щодо цiєї попередньої фiнансової 
звiтностi згiдно з МСФЗ на основi проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти 

вимагають, щоб ми дотримувалися етичних норм, спланували та провели аудит з метою отримання об'рунтованої впевненостi щодо вiдсутностi 

суттєвого викривлення попередньої фiнансовiй звiтностi. Аудит включає виконання процедур, спрямованих на отримання аудиторських доказiв 
стосовно сум та iнформацiї, розкритої у попереднiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур базується на судженнях аудитора, включаючи оцiнку 

ризику суттєвого викривлення попередньої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Оцiнюючи цей ризик, аудитор розглядає 

систему внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення попередньої фiнансової звiтностi з тим, щоб визначити 
процедури аудиту, необхiднi в конкретних обставинах, але не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю 

Товариства. Аудит також включає аналiз застосованих принципiв бухгалтерського облiку та об'рунтованостi облiкових оцiнок, здiйснених 
керiвництвом, а також аналiз загального представлення попередньої фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi 

аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Висновок На нашу думку, попередня фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2012 р. та за рiк, що 

закiнчився на зазначену дату, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи спецiального призначення, описаної в 
примiтцi 2, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як очiкується, будуть чинними, та облiкових 

полiтик, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з 

МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання Ми звертаємо увагу на Примiтку 2, яка пояснює 
ймовiрнiсть внесення коригувань у вхiднi залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк пiд час складання балансу 

першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Також звертаємо увагу на те, що тiльки повний пакет фiнансової 

звiтностi за МСФЗ, який включає три Баланси (Звiти про фiнансовий результат), по два Звiти про фiнансовi результати (Звiти про сукупний дохiд), 
Звiти про рух грошових коштiв, Звiти про власний капiтал, i вiдповiднi примiтки (в тому числi порiвняльну iнформацiю до всiх примiток, що 

вимагається МСФЗ)., може забезпечити достовiрне вiдображення фiнансового стану Публiчного акцiонерного товариства "Кiровоградський завод 

дозуючих автоматiв", результатiв його операцiйної дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ. Наша думка не модифiкована щодо цього 
питання. Попередню фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства "Кiровоградський завод дозуючих автоматiв" було складено в процесi 

змiни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства 

"Кiровоградський завод дозуючих автоматiв" може бути не прийнятною для iнших цiлей. Звiт щодо вимог iнших законодавчих актiв Цей роздiл 
аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм 

емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011р. № 1360 1. 

Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства, а саме 
частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України (стосовно акцiонерних товариств): Процедури щодо перевiрки вартостi чистих активiв було 

виконано шляхом спiвставлення оцiненої суми власного капiталу Товариства станом на 31.12.2012 року, яка зазначена у попередньому звiтi про 

фiнансовий стан, iз зареєстрованою i фактично сплаченою сумою статутного капiталу Товариства на цю саму дату. Станом на 31.12.2012 року 
зареєстрований розмiр статутного капiталу Товариства становить 1 500тис.грн., який повнiстю сплачений. Визначена у попереднiй фiнансовiй 

звiтностi станом на 31.12.2012 року вартiсть чистих активiв має вiд'ємне значення 8 554. За результатами виконаних процедур перевiрки 

вiдповiдностi вартостi чистих активiв Товариства вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України можна зробити висновок: розмiр 
чистих активiв Товариства станом на 31.12.2012 року менше сформованого статутного капiталу i не вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 155 

Цивiльного кодексу України. 2. Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж 

попередньою фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до НКЦПФР разом з 
попередньою фiнансовою звiтнiстю: Аудиторська думка, сформульована у цьому звiтi не стосується iншої iнформацiї, яку Товариство має намiр 

розкривати та надавати до НКЦПФР, та аудитор не несе конкретної вiдповiдальностi вiдповiдно до вимог МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора 

щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть" за визначення того, чи належно подано iншу 
iнформацiю. 3. Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi 

активiв Товариства за даними фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства": Нами була отримана iнформацiя 

щодо здiйснення Товариством правочинiв, якi б потребували попереднього розгляду та затвердження загальними зборами акцiонерiв. За 
результатами виконаних процедур перевiрки вiдповiдностi виконання значних правочинiв вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" 

можна зробити висновок: встановленi Статутом Товариства процедури укладання значних правочинiв не суперечать вимогам Закону України "Про 

акцiонернi товариства". 4. Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi 
внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства": Статутом Товариства передбачено наступнi органи управлiння: 



Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Наглядова рада Товариства;, Правлiння; Ревiзiйна комiсiя Товариства.. Кiлькiсний склад сформованих органiв 
управлiння Товариства вiдповiдає вимогам Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Спецiальної посади або вiддiлу, 

який вiдповiдає за роботу з акцiонерами, в Товариствi не створювалось. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується 

положеннями Статуту. Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення 
захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерськiй контроль. 

Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками Товариства таким чином, щоб жоден працiвник не мав змоги 

зосередити у своїх руках усi повноваження необхiднi для здiйснення повної господарської операцiї. Бухгалтерський контроль забезпечує 
збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль. Контроль за 

фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснює Ревiзiйна комiсiя, що обирається Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Протягом 

звiтного перiоду поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю здiйснювало Правлiння Товариства в межах повноважень, якi 
встановлено Статутом Товариства. Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв за минулi три роки скликались та проводились регулярно та у вiдповiдностi до 

законодавства України. Органи управлiння Товариством дiють на пiдставi Положень, затверджених Загальними зборами акцiонерiв Товариства. За 

результатами виконаних аудиторських процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до 
Закону України "Про акцiонернi товариства" аудитором зроблено висновок: - прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у 

товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту. 5. Результати виконання процедур iдентифiкацiї та 

оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства: Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Товариства та 
вiдповiдальнiсть аудитора щодо викривлень у фiнансових звiтах внаслiдок шахрайства визначено у цьому звiтi. Iдентифiкацiя ризикiв викривлень у 

фiнансових звiтах Товариства в наслiдок шахрайства здiйснюється з метою планування вiдповiдних аудиторських процедур отримання доказiв щодо 

тверджень, якi мiстять фiнансовi звiти. Наслiдки виконаних аудиторських процедур дозволили отримати вiдповiднi аудиторськi докази, на пiдставi 
яких було сформовано аудиторську думку щодо вiдповiдного подання попередньої фiнансової звiтностi. В процесi аудиторської перевiрки та 

виконання аудиторських процедур ми не отримали доказiв, якi б свiдчили, що попередня фiнансова звiтнiсть суттєво викривлена внаслiдок 

шахрайства. У вiдповiдностi з проведеними в процесi аудиту процедурами ми вважаємо, що проведений нами аудит дає об'рунтовану пiдставу для 
висловлення нашої думки щодо здатностi Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть та його платоспроможностi в наступних перiодах, згiдно 

з вимогами МСА 570 "Безперервнiсть". 6. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Повна назва: Приватна аудиторська фiрма "АС-АУДИТ" Код 

ЄДРПОУ 23099001 Мiсцезнаходження: 25006, Україна м. Кiровоград, вул. Карла Маркса, б.31/36 Реєстрацiйнi данi: Приватна аудиторська фiрма 

"АС-АУДИТ" зареєстрована Виконавчим комiтетом Кiровоградської мiської Ради 21 березня 1995 року за №1 444 120 0000 002817. Свiдоцтво про 

державну реєстрацiю юридичної особи Серiя А00 №078937 та Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб Серiя ААВ 

№137782 Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги Свiдоцтво № 
0720 видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26 сiчня 2001року за № 98, в останнє подовжено згiдно рiшення Аудиторської палати 

України № 227/3 вiд 27 сiчня 2011 року, чинне до 27 сiчня 2016 року Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть 

проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв, видане рiшенням Державної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку (лише для фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв) Свiдоцтво серiя АБ №001327 

реєстрацiйний номер 1426 унесено до реєстру вiдповiдно до рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 01.03.2011 року 

№198. Керiвник Ускова Марина Георгiївна Iнформацiя про аудитора Сертифiкат аудитора - Серiя "А" № 002055, виданий на пiдставi рiшення 
Аудиторської палати України вiд 30.03.1995 року за № 28, востаннє продовжено на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 26.03.2009 

року за № 200/2, термiном дiї - до 30.03.2014 року. Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити 

аудиторськi перевiрки фiнансових установ, видане Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України Свiдоцтво серiя А № 
000783 вiд 28.09.2004р., видане Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, подовжене розпорядженням Державної 

комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 07.05.2009 року №312, чинне до 30.03.2014 року Контактний телефон 0-522-24-38-78 
Директор ПАФ "АС-аудит" Ускова Марина Георгiївна Сертифiкат А (№ 002055) 11 квiтня 2013 року 25006, Україна, м. Кiровоград, вул. Карла 

Маркса, б.31/36. тел. (0522) 24-38-78 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 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; інформація про 

особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, 

його положення на ринку; інформація 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 в загальному об'ємі 

постачання 

Товариство спецiалiзується на виробництвi приладiв для вимiрювання механiчних величин, ремонту вагодозуючої технiки, виробництво запасних 
частин, торговозаготiвельну дiяльнiсть та надання послуг пiдприємствам та мешканцям мiста.                                     

Інформація про 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, її вартість 

і спосіб фінансування 

На протязi останнiх 5 рокiв товариство вкладає значнi кошти в придбання активiв. Щодо придбання, то збiльшення йшло: 2008 рiк - 720,1 тис. грн.; 
2009 рiк - 779,1 тис. грн., 2010 рiк - 263,6 тис. грн., 2011 рiк - 878,0 тис. грн., 2012 рiк - основних засобiв 3698,8 тис. грн, неаматерiальних активiв 

54,3 тис. грн. В 2009 роцi вiдбулося списання застарiлого обладнання залишкова вартiсть якого склала 12,5 тис. грн., 2010 рiк - 875,6 тис. грн, 2011 

рiк - 96,0 тис. грн., та проводилась реалiзацiя обладнання та транспорту залишкова вартiсть якого складала на день продажу 365,6 тис. грн. В 2009 
роцi було проведено дооцiнку цiлiсного майнового комплексу, збiльшено балансову вартiсть ОЗ на 46746,9 тис. грн та збiльшився знос ОЗ в зв'язку 

з вище викладеним на 24804,4 тис. грн. В 2012 роцi було списано застарiлого обладнання на суму 23218,98 грн знос якого склав 100%. Зменшення 

вартостi активiв йде шляхом нарахування амортизацiї. 

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. Екологічні питання, що 

можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів 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 

Основнi засоби вiдображаються за iсторичною або умовною первiсною вартiстю, за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд 

знецiнення. Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної 

експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають 
приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi. Сума, що 

амортизується, - це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або умовна переоцiнена вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. 

Лiквiдацiйна вартiсть активу (1000грн.) - це передбачувана сума, яку Товариство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту основних засобiв 



пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того вiку i стану, в якому, iмовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого 
термiну корисного використання. Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж термiну корисного 

використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу. Застосованi строки корисної експлуатацiї груп основних засобiв: 

земля - не амортизується; Будiвлi та споруди - 50 рокiв; Машини та обладнання вiд 10 рокiв, транспортнi засоби и автомобiлi вiд 10 рокiв; Iншi 
основнi засоби - вiд 5 рокiв., нематерiальнi активи 5 рокiв; Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї 

передивляються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується 

як змiна облiкової оцiнки. Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв, визначається як рiзниця мiж 
сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i признається в прибутках i збитках. Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо 

пов'язанi з будiвництвом основних засобiв, включаючи вiдповiдний розподiл накладних витрат, понесених безпосередньо пiд час будiвництва. 

Незавершене будiвництво не амортизується. Амортизацiя незавершеного будiвництва, аналогiчно до об'єктiв основних засобiв, починається з 
моменту готовностi даних активiв до експлуатацiї, тобто коли вони перебувають у мiсцi та станi, який забезпечує їхню експлуатацiю вiдповiдно до 

намiрiв керiвництва. Знецiнення основних засобiв. В кiнцi кожного звiтного перiоду Товариство переглядає балансову вартiсть власних основних 

засобiв з метою визначення можливих ознак iснування того, що цi активи втратили частину вартостi внаслiдок знецiнення. У випадку iснування 
таких ознак, то для визначення збиткiв вiд знецiнення, у випадку їх iснування, оцiнюється сума вiдшкодування активу. Якщо неможливо оцiнити 

вiдшкодовану вартiсть окремого активу, Товариство оцiнює вiдшкодовану вартiсть генеруючої одиницi, до якої вiдноситься такий актив. 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень 

Iстотнi проблеми, що впливають на дiяльнiсть емiтента такi: - полiтичнi (нестабiльнiсть законодавчої бази в Українi); - фiнансово-економiчнi 

(нестабiльнiсть митного та податкового законодавства, зростання курсу основних валют, цiн на матерiальнi та енергетичнi ресурси); - екологiчнi ( 
додатковi капiтальнi вкладення на здiйснення мiроприємств пол охоронi навколишнього середовища). 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства 

Штрафнi санкцiї за 2012 р: За несвоечасну сплату пенсiйних внескiв - 251,6 тис.грн, Пенсiйним фондом, За несвоечасну виплату заробiтної плати 

прибутковий податок - 2,0 тис., Податкова iнспекцiя, По ПДВ - 285,5 тис.грн., Податковою iнспекцiєю Штрафи iнших пiдприємств - 4,0 тис.грн., 

Разом - 576,9 тис грн. 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи 

покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента 

Фiнансування дiяльностi пiдприємства вiдбувається за рахунок власних коштiв 

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про 

очікувані прибутки від виконання цих договорів 

В звiтному роцi заключались договора на виконання робiт якi виконувались на протязi року, але залишились декiлька незавершених договорiв: - 

ПрАТ "Гнiванський завод спецзалiзобетону" № 152-п вiд 16.11.2012 року; - ТОВ "Iванiвка" № 30-Т/14 вiд 13.12.2012 року; - ТОВ "СКК-АДЕП" № 
31-Т/14 вiд 20.12.2012 року; - ПАТ "Українська будiвельна компанiя" № 500/14 вiд 14.03.2012 року; 

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового  

стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Товариство веде пошуки нових напрямкiв дiяльностi, якi будуть в змозi покращити фiнансовий стан пiдприємства. Для цього є такi можливостi: * 

вiльнi виробничi площi; * квалiфiкована робоча сила. 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік 

Розробок i впроваджень за звiтний рiк не проводилося. 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття 

провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан 

розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

Судовi справи: 1. Провадження у Кiровоградському окружному адмiнiстративному судi № 1170/2а-5269/11 за позовною заявою Кiровоградської 
об'єднаної державної податкової iнспекцiї до Публiчного акцiонерного товариства "Кiровоградський завод дозуючих автоматiв" про стягнення 

податкового боргу. 2. Провадження у Кiровоградському окружному адмiнiстративному судi № 2а-3044/10/1170 за апеляцiйною скаргою 

Кiровоградської митницi Державної митної служби України на постанову Кiровоградського окружного адмiнiстративного суду вiд 22.11.2010р. № 
2а-3044/10/1170. 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за 

наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній 

формі 

В 2009 роцi ТОВ Науково-дослiдне консалтiнгове пiдприємство "Пектораль" проводило оцiнку. Обєктом оцiнки є цiлий виробничий комплекс 
будiвель та споруд: - АБК з переходом та тамбуром Лiт."Аааiкр"; Корпус-малярна дiлянка Лiт."Б"; - Компресорна Лiт. "В"; Виробничий цех Лiт.Т-

Гз"; - Побутовi примiщення АБК Лiт."Д"; - Навiс-пiдсобне з пiдвалом та кузнею Лiт."ДiД2Дз"; - Котельня Лiт."Е,Е4"; Механiчний цех з 

гальванiчною дiлянкою Лiт."ЖЖ4"; - Iнструментальний цех Лiт."3"; Ремонтно-експлуатацiйна дiлянка Лiт."К"; - Битовки-склад обладнання з 
прибудовами та 'анком Лiт."Л-Лз"; - Цех нестандартного обладнання Лiт."М"; - Склад готової продукцiї Лiт."Н"; - Прохiдна з 'анком Лiт."0,к"; - 

Деревообробна дiлянка Лiт."С"; - Малярний цех з добудовами Лiт.иГ4,гз-г5"; - ТП з насосною Лiт."ЕiЕг"; - Димова труба Лiт."Ез"; - 

МазутосховищеЛiт."ЖiЖ2"; - Прохiдна Лiт."Кi"; - Пiдсобне Лiт."ППiП2Р"; - Склад Лiт."У"; - Склад Лiт."Х"; - Гараж з прибудовами Лiт."ТТiТ2"; - 
Павiльйон Лiт."Ф"; - Водопостачання Лiт."ч"; - Вбиральня Лiт."Ю"; - Замощення Лiт."I"; - Огорожа з воротами Лiт."N-N4, на що був виданий 

документ що пiдтверджує вартiсть переоцiнки. 

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 



 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби (тис. грн.) 
Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 
на кінець періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 7853.3 7389.1 0 0 7853.3 7389.1 

будівлі та споруди 5846.9 5698 0 0 5846.9 5698 

машини та обладнання 1623.5 1341.5 0 0 1623.5 1341.5 

транспортні засоби 193.7 148.3 0 0 193.7 148.3 

інші 189.2 201.3 0 0 189.2 201.3 

2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 7853.3 7389.1 0 0 7853.3 7389.1 

Опис Основнi засоби вiдображаються за iсторичною або умовною первiсною вартiстю, за вирахуванням 
накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Капiталiзованi витрати включають основнi 

витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або 

покращують їх здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не 
вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i 

витрати того перiоду, в якому вони були понесенi. Сума, що амортизується, - це первинна вартiсть об'єкту 

основних засобiв або умовна переоцiнена вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. 
Лiквiдацiйна вартiсть активу (1000грн.) - це передбачувана сума, яку Товариство отримало б на даний 

момент вiд реалiзацiї об'єкту основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний 

актив вже досяг того вiку i стану, в якому, iмовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого термiну корисного 
використання. Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж 

термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу. 

Застосованi строки корисної експлуатацiї груп основних засобiв: земля - не амортизується; Будiвлi та 
споруди - 50 рокiв; Машини та обладнання вiд 10 рокiв, транспортнi засоби и автомобiлi вiд 10 рокiв; Iншi 

основнi засоби - вiд 5 рокiв., нематерiальнi активи 5 рокiв; Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного 

використання i метод нарахування амортизацiї передивляються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив 
будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової 

оцiнки. Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв, 

визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i признається в прибутках i 
збитках. Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом основних 

засобiв, включаючи вiдповiдний розподiл накладних витрат, понесених безпосередньо пiд час будiвництва. 

Незавершене будiвництво не амортизується. Амортизацiя незавершеного будiвництва, аналогiчно до 
об'єктiв основних засобiв, починається з моменту готовностi даних активiв до експлуатацiї, тобто коли вони 

перебувають у мiсцi та станi, який забезпечує їхню експлуатацiю вiдповiдно до намiрiв керiвництва. 
Знецiнення основних засобiв. В кiнцi кожного звiтного перiоду Товариство переглядає балансову вартiсть 

власних основних засобiв з метою визначення можливих ознак iснування того, що цi активи втратили 

частину вартостi внаслiдок знецiнення. У випадку iснування таких ознак, то для визначення збиткiв вiд 
знецiнення, у випадку їх iснування, оцiнюється сума вiдшкодування активу. Якщо неможливо оцiнити 

вiдшкодовану вартiсть окремого активу, Товариство оцiнює вiдшкодовану вартiсть генеруючої одиницi, до 

якої вiдноситься такий актив. 

 

Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис. грн) 
-8554 -3774 

Статутний капітал (тис. грн.) 1500 1500 

Скоригований статутний капітал (тис. 1500 1500 



грн) 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР 

(Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 

2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi 

чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + 

Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення 
наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(-8554.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного 
капiталу(1500.000 тис.грн. ).Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане 

оголосити про зменшення свого статутного капiталу. та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у 

встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мiнiмальний статутний капiтал АТ на кiнець 
звiтного перiоду становить 0 тис.грн.Це свiдчить про те, що згiдно статi 155 п.3 Цивiльного кодексу 

України АТ пiдлягає лiквiдацiї 

 

Інформація про зобов'язання емітента 

 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами (відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 

Зобовязань за облiгацiями немає 01.01.1970 0 0 01.01.1970 

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним 
випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 

випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому числі за 
похідними цінними паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за 

кожним видом): 

X 0 X X 

Зобовязань за фiнансовими iнвестицiями в 
корпоративнi права немає 

01.01.1970 0 X 01.01.1970 

Податкові зобов'язання X 235 X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X 

Інші зобов'язання X 24321 X X 

Усього зобов'язань X 24556 X X 

Опис: Фiнансовi зобов'язання та iнструменти власного капiталу - класифiкацiя боргових 

iнструментiв або iнструментiв власного капiталу - Борговi iнструменти та 
iнструменти власного капiталу класифiкуються або як фiнансовi зобов'язання, або 

як iнструменти власного капiталу в залежностi вiд сутностi договiрних вiдносин i 



визначень фiнансового зобов'язання та Iнструменту власного капiталу. 

 

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції. 

 

№ 

з/п 

Основний вид 

продукції* 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у 

натуральній 

формі 

(фізична од. 

вим.)** 

у 

грошовій 

формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до 

всієї виробленої 

продукції 

у 

натуральній 

формі 

(фізична од. 

вим.) 

у 

грошовій 

формі 

(тіс. грн.) 

у відсотках до 

всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Виробництво iнших 

машин та 

устаткування 
загального 

призначення 

75 19600.1 95.3 13494 21338.7 59.3 

2 

Монтаж iнших 

машин та 

устаткування 

загального 

призначення 

послуга 531.1 2.6 послуга 531.1 1.5 

3 
Загальнi механiчнi 

операцiї 
послуга 128.8 0.6 послуга 140.3 0.3 

4 

Оптова торгiвля 
iншими 

непродовольчими 

товарами 
споживчого 

призначення 

0 0 0 12421,02 13634.3 38 

5 

Здавання в оренду 

власного 

нерухомого майна 

послуга 272.2 1.3 послуга 272.2 0.8 

6 Дiяльнiсть їдалень послуга 35.9 0.2 послуга 35.9 0.1 

_______________ 
* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі. 

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо. 

Інформація про собівартість реалізованої продукції 

 

№ 

з/п 
Склад витрат* 

Відсоток від загальної собівартості 

реалізованої продукції (у відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiальнi витрати 49 

2 Витрати на оплату працi 20 

3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 9 

4 Амортизацiя 9 

5 Iншi операцiйнi витрати 13 

_______________ 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції. 
Інформація про стан корпоративного управління 

 

 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках? 

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 



1 2010 1 0 

2 2011 1 0 

3 2012 1 0 

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

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія X 
 

Акціонери 
 

X 

Реєстратор 
 

X 

Депозитарій 
 

X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за 

наявності контролю)? 

 
Так Ні 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X 
 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків 
 

X 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? 

 
Так Ні 

Підняттям карток 
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування) X 
 

Підняттям рук 
 

X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? 

 
Так Ні 

Реорганізація 
 

X 

Внесення змін до статуту товариства 
 

X 

Прийняття рішення про зміну типу товариства 
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства 
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства 
 

X 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень 
 

X 

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень 
 

X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 



  
(осіб) 

1 Кількість членів наглядової ради 5 

2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 

3 Кількість представників держави 0 

4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 3 

5 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0 

6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 2 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 5 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 

 
Так Ні 

Стратегічного планування 
 

X 

Аудиторський 
 

X 

З питань призначень і винагород 
 

X 

Інвестиційний 
 

X 

Інші (запишіть) д/н 

Інші (запишіть) 
 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні 

Яким чином 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 (запишіть) д/н 

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):  X 

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 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так 

 

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1 

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань 

наглядової ради та засідань правління? 

  

Загальні збори 

акціонерів 

Засідання 

наглядової 

ради 

Засідання правління 

1 Члени правління (директор) Ні Ні Ні 

2 Загальний відділ Ні Ні Ні 

3 Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні 

4 Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні 

5 Секретар правління Ні Ні Так 

6 Секретар загальних зборів Так Ні Ні 

7 Секретар наглядової ради Ні Так Ні 

8 Корпоративний секретар Ні Ні Ні 

9 Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні 

10 Інше(запишіть): Ні Ні Ні 

 

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) Ні Ні Так Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови правління Ні Так Ні Ні 



Обрання та відкликання членів правління Ні Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
правління 

Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів правління 
Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій 
Так Ні Ні Ні 

Затвердження 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 

1 Положення про загальні збори акціонерів X 
 

2 Положення про наглядову раду X 
 

3 Положення про виконавчий орган (правління) X 
 

4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства X 
 

5 Положення про ревізійну комісію X 
 

6 Положення про акції акціонерного товариства 
 

X 

7 Положення про порядок розподілу прибутку 
 

X 

8 Інше (запишіть): д/н 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? 

  

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

ДКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів 

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються на 

запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується на 

власній інтернет-

сторінці акціонерного 

товариства 



1 
Фінансова звітність, 

результати діяльності 
Так Так Так Так Так 

2 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотків та більше 
статутного капіталу 

Ні Так Ні Ні Ні 

3 
Інформація про склад 
органів управління 

товариства 

Ні Так Так Так Ні 

4 
Статут та внутрішні 

документи 
Ні Так Так Так Так 

5 
Протоколи загальних 
зборів акціонерів 

після їх проведення 

Ні Так Так Так Так 

6 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

Ні Так Так Так Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом 

останніх трьох років? 

  
Так Ні 

1 Не проводились взагалі 
 

X 

2 Менше ніж раз на рік 
 

X 

3 Раз на рік X 
 

4 Частіше ніж раз на рік 
 

X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів X 
 

Наглядова рада 
 

X 

Правління або директор 
 

X 

Інше (запишіть) д/н 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень 
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором 
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів 
 

X 



Інше (запишіть) д/н 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році? 

 
Так Ні 

Ревізійна комісія X 
 

Наглядова рада 
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства 
 

X 

Стороння компанія або сторонній консультант 
 

X 

Перевірки не проводились 
 

X 

Інше (запишіть) д/н 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? 

 
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 10 відсотків голосів 
 

X 

Інше (запишіть) д/н 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи 

фінансового менеджменту? (так/ні) Так 

 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних 

трьох років? 

  
Так Ні 

1 Випуск акцій 
 

X 

2 Випуск депозитарних розписок 
 

X 

3 Випуск облігацій 
 

X 

4 Кредити банків 
 

X 

5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів 
 

X 

6 Інше (запишіть): д/н  
 

X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором 
 

Так, плануємо розпочати переговори 
 



Так, плануємо розпочати переговори в наступному році 
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років 
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X 

Не визначились 
 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) -

 Ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох 
років? Так 

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)? 

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень особи 
 

X 

Не задовольняли умови договору з особою 
 

X 

Особу змінено на вимогу: 
 

акціонерів 
 

X 

суду 
 

X 

Інше (запишіть) згiдно вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; 

яким органом управління прийнятий: Не прийнятий 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; 
укажіть яким чином його оприлюднено: Не прийнятий 

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві: Немає 

Річна фінансова звітність підприємства 

 

 Коди 

  Дата  

(рік, місяць, число) 

2013 | 01 | 01 

Підприємство Публічне акцiонерне товариство 

"Кiровоградський завод дозуючих автоматiв" 
за ЄДРПОУ 00226514 

Територія  за КОАТУУ 3510136600 

Організаційно-правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Орган державного управління   за СПОДУ 7434 

Вид економічної діяльності Виробництво інших машин і устатковання 
загального призначення, н.в.і.у. 

за КВЕД 28.29 

Середня кількість працівників 170     

Одиниця виміру: тис. грн.     



Адреса: 25007 Кiровоградська область м.Кiровоград пров. Експериментальний, 2 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)  

за міжнародними стандартами фінансової звітності V 

 
 

Баланс станом на 2012 рік 

 

Актив 
Код 

рядка 

На 

початок 

звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 

- залишкова вартість 010 0 0 

- первісна вартість 011 0 0 

- накопичена амортизація 012 ( 0 ) ( 0 ) 

Незавершене будівництво 020 0 0 

Основні засоби: 

- залишкова вартість 030 7935 7495 

- первісна вартість 031 15888 16021 

- знос 032 ( 7953 ) ( 8526 ) 

Довгострокові біологічні активи: 

- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

- первісна вартість 036 0 0 

- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0 

- інші фінансові інвестиції 045 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 

Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 ) 

Відстрочені податкові активи 060 0 0 

Гудвіл 065 0 0 



Інші необоротні активи 070 0 0 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080 

  

II. Оборотні активи 

Виробничі запаси 100 7254 2943 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Незавершене виробництво 120 0 0 

Готова продукція 130 0 0 

Товари 140 0 0 

Векселі одержані 150 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

- чиста реалізаційна вартість 160 2857 2650 

- первісна вартість 161 3813 3963 

- резерв сумнівних боргів 162 ( 956 ) ( 1313 ) 

Дебіторська заборгованість за рахунками: 

- за бюджетом 170 0 0 

- за виданими авансами 180 0 0 

- з нарахованих доходів 190 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 5914 2898 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

- в національній валюті 230 1530 16 

- у т.ч. в касі 231 0 3 

- в іноземній валюті 240 0 0 

Інші оборотні активи 250 0 0 

Усього за розділом II 260 

  

III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0 

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 

  

 



Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал 

Статутний капітал 300 1500 1500 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 0 0 

Інший додатковий капітал 330 0 0 

Резервний капітал 340 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -5274 -10054 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього за розділом I 380 -3774 -8554 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення наступних виплат та платежів 

Забезпечення виплат персоналу 400 0 0 

Інші забезпечення 410 0 0 

Сума страхових резервів 415 0 0 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 

Цільове фінансування 420 0 0 

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0 

Усього за розділом II 430 0 0 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 

Довгострокові кредити банків 440 1467 0 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 

Усього за розділом III 480 1467 0 

ІV. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 500 0 0 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0 

Векселі видані 520 0 0 



Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 26821 23956 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 

- з одержаних авансів 540 0 0 

- з бюджетом 550 436 235 

- з позабюджетних платежів 560 0 0 

- зі страхування 570 0 0 

- з оплати праці 580 540 365 

- з учасниками 590 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 600 0 0 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для 

продажу 
605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 0 0 

Усього за розділом IV 620 27797 24556 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 

  

 

Примітки iнформацiя розкрита в примiтках до фiнансової звiтностi 

Керівник Ткачов Євгенiй Григорович 

Головний бухгалтер Гостаєва Ольга Iванiвна 

 

 

Звіт про фінансові результати за 2012 рік 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За 

звітний 

період 

За 

попередні

й період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 35953 14874 

Податок на додану вартість 015 0 0 

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 

 
025 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 35953 14874 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 33090 ) ( 16076 ) 

Валовий прибуток: 



- прибуток 050 2863 0 

- збиток 055 ( 0 ) ( 1202 ) 

Інші операційні доходи 060 0 0 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, 

одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 
061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 2615 ) ( 2362 ) 

Витрати на збут 080 ( 1514 ) ( 1427 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 3605 ) ( 2030 ) 

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, 
одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

- прибуток 100 0 0 

- збиток 105 ( 4871 ) ( 7021 ) 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 91 99 

Інші доходи 130 0 18 

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0 

Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 160 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

- прибуток 170 0 0 

- збиток 175 ( 4780 ) ( 6904 ) 

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та 
групи вибуття у наслідок припинення діяльності 

176 0 0 

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи 
вибуття у наслідок припинення діяльності 

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

- прибуток 190 0 0 

- збиток 195 ( 4780 ) ( 6904 ) 

Надзвичайні: 

- доходи 200 0 0 



- витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 

Частка меншості 215 0 0 

Чистий: 

- прибуток 220 0 0 

- збиток 225 ( 4780 ) ( 6904 ) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

 

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За звітний період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 0 0 

Витрати на оплату праці 240 0 0 

Відрахування на соціальні заходи 250 0 0 

Амортизація 260 0 0 

Інші операційни витрати 270 0 0 

Разом 280 0 0 

 

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 30000000 30000000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 30000000 30000000 

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -0.15933 -0.23013 

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -0.15933 -0.23013 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 

 

Примітки iнформацiя розкрита в примiтках до фiнансової звiтностi 

Керівник Ткачов Євгенiй Григорович 

Головний бухгалтер Гостаєва Ольга Iванiвна 

 
 

 

Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік 

 



Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього року 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 33722 12767 

Погашення векселів одержаних 015 950 893 

Покупців і замовників авансів 020 2593 5570 

Повернення авансів 030 79 104 

Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 91 1 

Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 82 134 

Отримання субсидій, дотацій 050 1 1 

Цільового фінансування 060 0 0 

Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0 

Інші надходження 080 104 2774 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 090 21747 11597 

Авансів 095 359 0 

Повернення авансів 100 2544 207 

Працівникам 105 4310 4469 

Витрат на відрядження 110 231 205 

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 16 32 

Зобов'язань з податку на прибуток 120 1 1 

Відрахувань на соціальні заходи 125 2487 2220 

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 907 944 

Цільових внесків 140 0 0 

Інші витрачання 145 234 3324 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 4786 -755 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 4786 -755 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Реалізація: 

- фінансових інвестицій 180 0 0 



- необоротних активів 190 0 23 

- майнових комплексів 200 0 0 

Отримані: 

- відсотки 210 0 0 

- дивіденди 220 0 0 

Інші надходження 230 0 0 

Придбання: 

- фінансових інвестицій 240 0 0 

- необоротних активів 250 4536 115 

- майнових комплексів 260 0 0 

Інші платежі 270 0 0 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -4536 -92 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -4536 -92 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження власного капіталу 310 0 0 

Отримані позики 320 280 550 

Інші надходження 330 170 15 

Погашення позик 340 2215 14 

Сплачені дивіденди 350 0 0 

Інші платежі 360 26 20 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -1791 531 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -1791 531 

Чистий рух коштів за звітній період 400 -1541 -316 

Залишок коштів на початок року 410 1530 1846 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 27 0 

Залишок коштів на кінець року 430 16 1530 

 

Примітки iнформацiя розкрита в примiтках до фiнансової звiтностi 

Керівник Ткачов Євгенiй Григорович 

Головний бухгалтер Гостаєва Ольга Iванiвна 

 

 
 



Звіт про власний капітал за 2012 рік 

 

Стаття Код 

Статут

ний 

капітал 

Пайови

й 

капітал 

Додатк

овий 

вкладе

ний 

капітал 

Інший 

додатко

вий 

капітал 

Резервн

ий 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

Неопла

чений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на початок 
року 

010 1500 0 0 0 0 -5274 0 0 -3774 

Коригування: 

Зміна облікової 
політики 

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок 
на початок року 

050 1500 0 0 0 0 -5274 0 0 -3774 

Переоцінка активів: 

Дооцінка основних 
засобів 

060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка основних 

засобів 
070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 

незавершеного 

будівництва 

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка незавершеного 
будівництва 

090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 
нематеріальних активів 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка нематеріальних 

активів 
110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Використання 

дооцінки необоротних 

активів 

120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 

період 

130 0 0 0 0 0 -4780 0 0 -4780 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам 

(дивіденди) 
140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку 

до статутного капіталу 
150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного капіталу 
160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку, належна до 

бюджету відповідно до 

законодавства 

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Внески учасників: 

Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку 
на створення 

спеціальних (цільових) 

фондів 

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу: 

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 
(часток) 

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплений акцій 

(часток) 

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в 

капіталі 
240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної вартості 
акцій 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі: 

Списання 
невідшкодованих 

збитків 

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно отримані 

активи 
270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 -4780 0 0 -4780 

Залишок на кінець 

року 
300 1500 0 0 0 0 -10054 0 0 -8554 

 

Примітки iнформацiя розкрита в примiтках до фiнансової звiтностi 

Керівник Ткачов Євгенiй Григорович 

Головний бухгалтер Гостаєва Ольга Iванiвна 

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

 

ПРИМIТКИ ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ (в тис. грн.) 1. ЗАГАЛЬНА 

IНФОРМАЦIЯ Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградський завод дозуючих автоматiв" є правонаступником Викритого акцiонерного 
товариства "Кiровоградський завод дозуючих автоматiв", створеного вiдповiдно до рiшення Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-

промислового комплексу i конверсiї України вiд 13 сiчня 1995 року № 28 шляхом перетворення державного пiдприємства Кiровоградського 

заводу дозуючих автоматiв у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав 
громадян на використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв" вiд 20 листопада 1994 року №699/94 та зареєстрованого Реєстрацiйною 

Палатою виконавчого комiтету Кiровоградської мiської Ради народних депутатiв 04 грудня 1991 року за № 00353-АТ-1. Перереєстрацiя в 

Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградський завод дозуючих автоматiв" вiдбулася на вимогу Закону України "Про акцiонернi товариства" 
23.06.2011року, пiд реєстрацiйним № 1 444 105 0011 002646. Адреса: 25004 Україна, м. Кiровоград, пров. Експериментальний, 2 Функцiональною 

валютою звiтностi є гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень. За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року, 

Товариство готувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку України. Ця фiнансова звiтнiсть є 
першою попередньою фiнансовою звiтнiстю, складеною вiдповiдно до МСФЗ. Керiвництво Товариства, вважає, що забезпечило оптимальне 

застосування облiкових оцiнок що стосуються облiку основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей, дебiторської та кредиторської 

заборгованостей, та виконало всi необхiднi процедури для забезпечення їх повного впровадження. 2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ 
ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) з 1 сiчня 2012 року вiдповiдно до 



положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим 
звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31 грудня 2013 року. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складатиметься вiдповiдно до вимог МСФЗ, 

що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз'яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної 

фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз'яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного 
бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi. МСФЗ 1 вимагає вiд Товариства, що переходить на МСФЗ, скласти 

вхiдний баланс згiдно МСФЗ на дату переходу на МСФЗ. Ця дата є початковою для ведення облiку за МСФЗ. Вiдповiдно до МСФЗ 1, Товариства 

якi застосовують у 2013 роцi, вхiдний баланс буде датований 01 сiчня 2012 року, що є початком першого порiвняльного перiоду, для включення у 
фiнансову звiтнiсть. Вiдповiдно до МСФЗ 1, Товариство використовує однакову облiкову полiтику при складаннi попередньої фiнансової 

звiтностi згiдно МСФЗ та протягом усiх перiодiв, представлених у першiй повнiй фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. Така облiкова полiтика 

повинна вiдповiдати всiм стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першої повної фiнансової звiтностi за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 
2013року). Нижче наданi пояснення, як перехiд з попереднiх П(С)БО на МСФЗ вплинув на фiнансовий стан Товариства, фiнансовi результати i 

грошовi потоки, вiдображенi у звiтностi. Узгодження власного капiталу Товариства у звiтностi за попереднiми П(С)БО з власним капiталом 

Товариства за МСФЗ для обох дат: дати переходу на МСФЗ - 01 сiчня 2012 року та дати кiнця найпiзнiшого перiоду, вiдображеного в 
найостаннiших рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства за попереднiми П(С)БО - 31 грудня 2011 року: Актив Код рядка По П(С)БО станом на 

31.12.11 року По МСФЗ станом на 01.01.12 року Вплив трансфор-мацiї Пояс-нення 1 2 3 4 5 6 I. Необоротнi активи Нематерiальнi активи: 

залишкова вартiсть 010 186 0 -186 1 первiсна вартiсть 011 236 0 -236 1 накопичена амортизацiя 012 (50 ) 0 50 1 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 
020 81 0 -81 2 Основнi засоби: залишкова вартiсть 030 24 162 7 935 -16 227 3 первiсна вартiсть 031 61 444 15 888 -45 556 3 знос 032 (37 282 ) (7 953 

) 29 329 3 Довгостроковi бiологiчнi активи: справедлива (залишкова) вартiсть 035 первiсна вартiсть 036 накопичена амортизацiя 037 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 040 iншi фiнансовi iнвестицiї 045 10 0 -10 4 
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 050 Вiдстроченi податковi активи 060 Iншi необоротнi активи 070 Усього за роздiлом I 080 24 439 7 935 

-16 504 II. Оборотнi активи Виробничi запаси 100 4 525 7 254 2616 113 5 6 Поточнi бiологiчнi активи 110 Незавершене виробництво 120 72 0 -72 7 

Готова продукцiя 130 2 880 0 -2616 -264 5 Товари 140 113 0 -113 6 Векселi одержанi 150 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 
чиста реалiзацiйна вартiсть 160 3 836 2 857 -979 8 первiсна вартiсть 161 3 836 3 813 -23 8 резерв сумнiвних боргiв 162 (956 ) -956 8 Дебiторська 

заборгованiсть за розрахунками: з бюджетом 170 797 0 -797 8 за виданими авансами 180 1 736 0 -1 736 8 з нарахованих доходiв 190 iз внутрiшнiх 

розрахункiв 200 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 210 753 5 914 -23 2827 -515 797 1736 8 Поточнi фiнансовi iнвестицiї 220 1 807 0 -2 807 

1020 8 Грошовi кошти та їх еквiваленти: в нацiональнiй валютi 230 1 530 1 530 0 у тому числi в касi 231 3 0 3 в iноземнiй валютi 240 Iншi оборотнi 

активи 250 640 0 -640 8 Усього за роздiлом II 260 18 689 17 555 -1 134 III. Витрати майбутнiх перiодiв 270 2 993 0 -2 993 9 Баланс 280 46 121 25 

490 -20 631 Пасив Код рядка По П(С)БО станом на 31.12.11 року По МСФЗ станом на 31.12.11 року Вплив трансфор-мацiї Пояс-нення 1 2 3 4 5 6 
I. Власний капiтал Статутний капiтал 300 1 500 1 500 0 Пайовий капiтал 310 Додатковий вкладений капiтал 320 Iнший додатковий капiтал 330 26 

582 0 -26 582 10 Резервний капiтал 340 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 350 (11 690 ) (5 274 ) -26582 45825 -29329 264 10 2993 72 

1471 -1020 -100 -20 10 3 3 5 4 9 7 8 8 8 8 Неоплачений капiтал 360 Вилучений капiтал 370 Усього за роздiлом I 380 16 392 -3 774 -20 166 II. 
Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв Забезпечення виплат персоналу 400 Iншi забезпечення 410 Цiльове фiнансування2 420 Усього за 

роздiлом II 430 III. Довгостроковi зобов'язання Довгостроковi кредити банкiв 440 1 467 1 467 0 Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання 450 

Вiдстроченi податковi зобов'язання 460 Iншi довгостроковi зобов'язання 470 Усього за роздiлом III 480 IV. Поточнi зобов'язання Короткостроковi 
кредити банкiв 500 Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 510 Векселi виданi 520 Кредиторська заборгованiсть за товари, 

роботи, послуги 530 8 954 26 821 17 867 11 Поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв 540 5 805 0 -5 805 11 з бюджетом 550 102 

436 334 11 з позабюджетних платежiв 560 зi страхування 570 322 0 -322 11 з оплати працi 580 540 540 0 з учасниками 590 iз внутрiшнiх 
розрахункiв 600 Iншi поточнi зобов'язання 610 12 539 0 -12 539 11 Усього за роздiлом IV 620 28 262 27 797 -465 V. Доходи майбутнiх перiодiв 630 

0 Баланс 640 46 121 25 490 -20 631 Пояснення 1. При трансформацiї балансу Товариства станом на 01.01.2012 року було проведено 
перекласифiкацiю статтi "Нематерiальнi активи" в сумi 236тис.грн в статтю "Основнi засоби", а статтю "Накопичена амортизацiя нематерiальних 

активiв" в сумi 50тис.грн. в статтю "Знос основних засобiв" Пояснення 2. При трансформацiї балансу Товариства станом на 01.01.2012 року за 

МСФЗ було проведено перекласифiкацiю статтi "Незавершенi капiтальнi iнвестицiї" в статтю "Основнi засоби". По статтi "Незавершенi капiтальнi 
iнвестицiї" облiковувалось обладнання, яке ще не встановлене та не введене в експлуатацiю вартiстю 81тис. грн. У балансi за МСФЗ ця сума 

включена до вартостi машин i обладнання та iнших основних засобiв. Пояснення 3. У вiдповiдностi до вимог П(С)БО до первiсної вартостi 

основних засобiв була вiднесена сума дооцiнки будiвель i споруд, а також вiднесенi витрати на ремонт. Згiдно вимог МСФЗ цi змiни вартостi 
основних засобiв не визнаються в первiснiй вартостi об'єкта основних засобiв. При трансформацiї початкового сальдо балансу за МСФЗ була 

вiдкоригована первiсна вартiсть об'єктiв основних засобiв на 45 823тис.грн., та амортизацiя в сумi 29 329тис.грн., коригування було вiдображено 

за рахунок прибутку попереднiх перiодiв. Пояснення 4. При трансформацiї балансу Товариства станом на 01.01.2012 року за МСФЗ була 
вiдкоригована стаття "Iншi фiнансовi iнвестицiї", якi документально не пiдтверджуються в зв'язку з перереєстрацiєю пiдприємств. Коригування 

було здiйснено за рахунок прибутку. Пояснення 5. При трансформацiї балансу Товариства станом на 01.01.2012року за МСФЗ було проведено 

перекласифiкацiю статтi "Готова продукцiя" в статтю "Виробничi запаси" в сумi 2616тис.грн.. Рiзниця в сумi 264тис.грн. виникла за рахунок 
здiйснення оцiнки вартостi готової продукцiї по найменшiй з вартостей. Пояснення 6. При трансформацiї балансу Товариства станом на 

01.01.2012року за МСФЗ було проведено перекласифiкацiю статтi "Товари" в статтю "Виробничi запаси" в сумi 113тис.грн. Пояснення7. При 

трансформацiї балансу Товариства станом на 01.01.2012року за МСФЗ статтю "Незавершене виробництво" було трансформовано в статтю 
"Нерозподiлений прибуток". По статтi "Незавершене виробництво" облiковувались нерозподiленi загальновиробничi витрати на виготовлення 

готової продукцiї. Пояснення 8. При трансформацiї балансу Товариства станом на 01.01.2012року за МСФЗ було проведено рекласифiкацiю 

статей "Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги", "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом", "Дебiторська 
заборгованiсть за виданими авансами" "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" та "Iншi оборотнi активи" та "Поточнi фiнансовi iнвестицiї". 

Було донараховано резерв сумнiвних боргiв на суму 956тис.грн., виправлено помилку щодо правильностi вiдображення вартостi дебiторської 

заборгованостi, щодо векселя пред'явленого до погашення в сумi 1020тис.грн. Пояснення 9. При трансформацiї балансу Товариства статтю 
"Витрати майбутнiх перiодiв" було списано за рахунок прибутку попереднiх перiодiв, в зв'язку з тим, що витрати, якi там облiковувались, є 

витрати поточного перiоду. Пояснення 10. При трансформацiї балансу Товариства станом на 01.01.2012року за МСФЗ статтю "Iнший додатковий 

капiтал", в якiй облiковувалась сума дооцiнки будiвель i споруд, було списано за рахунок прибуткiв попереднiх перiодiв. Пояснення 11. При 
трансформацiї балансу Товариства станом на 01.01.2012року за МСФЗ було проведено рекласифiкацiю статей "Кредиторська заборгованiсть за 

товари, роботи, послуги", "Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв", "Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом", 

"Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування", "Iншi поточнi зобов'язання". Перехiд вiд нацiональних П(С)БО до МСФЗ збiльшив збитки 

в звiтi про прибутки i збитки на 1715тис.грн. Стаття Код рядка За звiтний перiод за П(С)БО За звiтний перiод за МСФЗ Вплив трансформацiї 

Примiтки 1 2 3 4 5 6 Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 010 38 838 35 953 -2 885 Суми ПДВ вiд реалiзацiї Податок на 

додану вартiсть 015 (2 885 ) 0 2 885 Акцизний збiр 020 0 025 0 Iншi вирахування з доходу 030 0 Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї 
(товарiв, робiт, послуг) 035 35 953 35 953 0 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 040 (33 619 ) (33 090 ) -529 Коригування 

витрат майбутнiх перiодiв 2011 року Валовий: прибуток 050 2 334 2 863 -529 збиток 055 0 0 0 Iншi операцiйнi доходи 060 726 0 -726 Визначений 

дохiд вiд iншої операцiйної дiяльностi у т. ч. дохiд вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарської продукцiї, одержаних 
унаслiдок сiльськогосподарської дiяльностi 061 0 Адмiнiстративнi витрати 070 (2 615 ) (2 615 ) 0 Витрати на збут 080 (1 514 ) (1 514 ) 0 Iншi 

операцiйнi витрати 090 (2 087 ) (3 605 ) -1 518 Нарахування резервiв, зменшення амортизацiї, коригування вартостi ОЗ, iнших фiнансових 

iнвестицiй, готової продукцiї, витрат майбутнiх перiодiв, незавершеного виробництва вартостi векселя, неправильно нарахованих податкiв у т. ч. 
витрати вiд первiсного визнання бiологiчних активiв сiльськогосподарської продукцiї, одержаних унаслiдок сiльськогосподарської дiяльностi 091 

0 Фiнансовi результати вiд операцiйної дiяльностi: прибуток 100 0 0 0 збиток 105 (3 156 ) (4 871 ) -1 715 Доход вiд участi в капiталi 110 0 Iншi 

фiнансовi доходи 120 91 91 0 Iншi доходи1 130 0 Фiнансовi витрати 140 0 Втрати вiд участi в капiталi 150 0 Iншi витрати 160 0 Прибуток (збиток) 
вiд впливу iнфляцiї на монетарнi статтi 165 0 Фiнансовi результати вiд звичайної дiяльностi до оподаткування: прибуток 170 0 0 0 збиток 175 (3 

065 ) (4 780 ) -1 715 у т. ч. прибуток вiд припиненої дiяльностi та/або прибуток вiд переоцiнки необоротних активiв та групи вибуття унаслiдок 



припинення дiяльностi 176 0 у т. ч. збиток вiд припиненої дiяльностi та/або збиток вiд переоцiнки необоротних активiв та групи вибуття унаслiдок 
припинення дiяльностi 177 0 Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi 180 0 Дохiд з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi 185 0 

Фiнансовi результати вiд звичайної дiяльностi: прибуток 190 0 0 0 збиток 195 (3 065 ) (4 780 ) -1 715 Надзвичайнi: доходи 200 0 витрати 205 0 

Податки з надзвичайного прибутку 210 0 Чистий: прибуток 220 0 0 0 збиток 225 (3 065 ) (4 780 ) -1 715 Забезпечення матерiального заохочення 
226 Перехiд вiд нацiональних П(С)БО до МСФЗ не вплинув на звiт про рух грошових коштiв. 3. ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТI 

СТАНДАРТИ Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї Правка до МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток" - "Вiдстроченi податки - 

Вiдшкодування активiв, що лежать у основi вiдстрочений податкiв"; Правки до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi" - "Значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат для компанiй, якi вперше використовують МСФЗ"; Правки до МСФЗ 

(IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" - "вдосконалення вимог щодо розкриття iнформацiї про припинення визнання". Вплив на 

фiнансову звiтнiсть прийнятих стандартiв. Правка до МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток" - "Вiдстроченi податки - Вiдшкодування активiв, що 
лежать у основi вiдстрочений податкiв"; Правка стосується механiзму визначення вiдстроченого податку щодо iнвестицiйної нерухомостi, яка 

переоцiнюється за справедливою вартiстю. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2012р та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на 

фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство. Правки до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання 
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" - "Значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат для компанiй, якi вперше використовують 

МСФЗ". Рада з МСФЗ пояснила, яким чином Товариство повинна поновити надання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, пiсля того, як її 

функцiональна валюта перестає бути схильною до гiперiнфляцiї. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2011р та пiсля цiєї дати. 
Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство. Правки до МСФЗ (IFRS) 7 

"Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" - "вдосконалення вимог щодо розкриття iнформацiї про припинення визнання". Правка вимагає 

розкриття додаткової iнформацiї про фiнансовi активи, якi було передано, але визнання яких не припинялося, щоб дати можливiсть користувачам 
фiнансової звiтностi зрозумiти характер взаємозв'язку активiв, визнання яких не припинялося, i вiдповiдних їм зобов'язань. Крiм цього, з метою 

надання користувачам фiнансової звiтностi можливiсть оцiнити характер участi Товариства у таких активах, та ризики, якi зв'язанi з цими 

активами, правкою передбачено розкриття iнформацiї об активах, участь у яких продовжується, але визнання у фiнансової звiтностi припинено. 
Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2011р та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або 

iнформацiю, яку розкриває Товариство. Стандарти, якi були випущенi, але не набрали чинностi. Нижче наводяться стандарти та iнтерпретацiї, якi 

були випущенi, але не набрали чинностi на дату випуску фiнансової звiтностi Товариства. Товариства мають намiр використовувати цi стандарти з 

дати їх вступу в дiю. Поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Фiнансова звiтнiсть: представленнi iнформацiї" - "Представлення статей iншого сукупного 

доходу" Правки до МСФЗ (IAS) 1 змiнюють групування статей, якi надаються у складi iншого сукупного доходу. Статтi, якi можуть бути 

перекласифiкованi до складу прибуткiв або збиткiв у певний момент у майбутньому (наприклад, чистi витрати або доходи по фiнансовим активам, 
якi є у наявностi для продажу), повиннi приводитися окремо вiд статей, якi нiколи не будуть пере класифiкованi (наприклад, переоцiнка землi та 

будинкiв). Правка впливає виключно на представлення та не впливає на фiнансове положення або фiнансовi результати дiяльностi Товариства. 

Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2012р та пiсля цiєї дати, та буде використана у першiй фiнансовiй звiтностi Товариства, яку 
буде складено пiсля того, як вона набере чинностi. МСФЗ (IAS) 19 "Винагороди робiтникам" (у новiй редакцiї). Рада по МСФЗ випустила декiлька 

правок к МСФЗ (IAS) 19. Цi правки або фундаментально змiнюють (наприклад, виключення механiзму коридору та поняття доходностi активiв 

плану, яка очiкується), або роз'яснюють, або змiнюють визначення. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати. 
Правка не вплине на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство. МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiї у 

асоцiйованi Товариства та спiльнi пiдприємства" (у редакцiї 2011року). У результатi опублiкування МСФЗ (IFRS) 11 "Погодження про спiльну 

дiяльнiсть" та МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших Товариствах" МСФЗ (IAS) 28 отримав нову назву "Iнвестицiї у 
асоцiйованi Товариства та спiльнi пiдприємства" та тепер мiстить iнформацiю про використання методу пайової участi не тiльки по вiдношенню 

до iнвестицiй у асоцiйованi Товариства, але також i по вiдношенню до спiльних пiдприємств. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 
2013р. Правка не вплине на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство. Правки до МСФЗ (IAS) 32 

"Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань". Правки дають роз'яснення поняттю "у теперiшнiй час мають юридичне право, яке 

закрiплене, на здiйснення взаємозалiку". Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2014р та не вплине на фiнансове положення та 
фiнансовий результат Товариства. Правки до МСФЗ (IFRS) 1 "Позики, якi наданi державою". Вiдповiдно до цих правок Товариства, якi 

використовують МСФЗ у перше, повиннi використовувати вимоги МСФЗ (IAS) 20 "Облiк державних субсидiй та розкриття iнформацiї про 

державну допомогу" перспективно по вiдношенню до державних позик, якi мають мiсце на дату переходу на МСФЗ. Завдяки цьому виключенню 
Товариства, якi у перше використовують МСФЗ, будуть звiльненi вiд ретроспективної оцiнки наданих позик по ставцi нижче ринкової. Правка дiє 

для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства. Правки до МСФЗ (IFRS) 7 

"Розкриття iнформацiї - взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань" Вiдповiдно до цих правок Товариство зобов'язана розкривати iнформацiю 
про права на здiйснення взаємозалiку та вiдповiдних договорiв (наприклад, договiр на надання забезпечення). Завдяки цим вимогам користувачi 

матимуть iнформацiю, яка буде корисною для оцiнки впливу договорiв про взаємозалiки на фiнансове положення Товариства. Правка дiє для 

рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства. МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi 
iнструменти: класифiкацiя та оцiнка" МСФЗ (IFRS) 9 використовується по вiдношенню до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активi та 

зобов'язань. Обов'язкове використання iнших норм МСФЗ (IFRS) 9 було перенесено на 1 сiчня 2015року. Товариство оцiнить вплив цього 

стандарту на суми у фiнансової звiтностi у поєднаннi з iншими етапами проекту пiсля їх публiкацiї. МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова 
звiтнiсть", МСФЗ (IAS) 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть". МСФЗ (IFRS) 10 замiнює ту частину МСФЗ (IAS) 27 "Консолiдована та окрема 

фiнансова звiтнiсть", у якiй розглядався облiк у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Стандарт також розглядає питання, якi ранiше розглядалися у 

Iнтерпретацiї ПКI-12 "Консолiдацiя - Товариства спецiального призначення". МСФЗ (IFRS) 10 передбачає єдину модель контролю, яка 
використовується по вiдношенню до всiх компанiй, включаючи Товариства спецiального призначення. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 

1 сiчня 2013р та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства. МСФЗ (IFRS) 11 "Погодження про спiльну дiяльнiсть". 

МСФЗ (IFRS) 11 замiняє МСФЗ (IAS) 31 "Участь у спiльнiй дiяльностi" та Iнтерпретацiю ПКI-13 "Товариства, якi спiльно контролюються - 
немонетарнi внески учасникiв". МСФЗ (IFRS) 11 виключає можливiсть облiку компанiй, що спiльно контролюються, методом пропорцiйної 

консолiдацiї. Замiсть цього Товариства, якi спiльно контролюються, якi задовольняють визначенню спiльних пiдприємств, облiковуються за 

допомогою методу пайової участi. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати та не вплине на 
фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства. МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших Товариствах". 

МСФЗ (IFRS) 12 мiстить всi вимоги до розкриття iнформацiї, якi ранiше передбачалися МСФЗ (IAS) 27 у частинi консолiдованої фiнансової 

звiтностi, а також всi вимоги, якi ранiше мiстилися у МСФО (IAS) 31 та МСФЗ (IAS) 28. Також введено низку нових вимог до розкриття 

iнформацiї. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати та не вплине на фiнансове положення та 

фiнансовий результат Товариства. МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка справедливої вартостi". МСФЗ (IFRS) 13 поєднує в одному стандартi всi вказiвки 

щодо оцiнки справедливої вартостi вiдповiдно до МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13 не вносить змiни в те, коли Товариство зобов'язане використовувати 
справедливу вартiсть, а надає вказiвки вiдносно оцiнки справедливої вартостi вiдповiдно до МСФЗ, коли використання справедливої вартостi 

вимагається або не заперечується. На цей час Товариство оцiнює вплив використання стандарту на фiнансове положення та фiнансовi результати 

його дiяльностi. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати. Iнтерпретацiя IFRIC 20 "Витрати на 
розкривнi роботи на етапi експлуатацiї родовища, що розробляється вiдкритим способом". Iнтерпретацiя використовується вiдносно звiтних 

перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013р. та пiсля цiєї дати. Ця iнтерпретацiя не вплине на фiнансову звiтнiсть Товариства. "Щорiчнi 

вдосконалення МСФЗ" (травень 2012р.) Перелiченi нижче вдосконалення не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Товариства: МСФЗ (IFRS) 1 "Перше 
застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" Це вдосконалення пояснює, що Товариство, яка припинило використовувати МСФЗ у 

минулому та вирiшило, або зобов'язана знову складати звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ, може використати МСФЗ (IFRS) 1 ще раз. Якщо МСФЗ 

(IFRS) 1 не використовується другий раз, то Товариство повинно ретроспективно перерахувати фiнансову звiтнiсть так, як би воно нiколи не 
припиняло використовувати МСФЗ. МСФЗ (IAS) 1 "Представлення фiнансової звiтностi". Це вдосконалення роз'яснює рiзницю мiж додатковою 

порiвняльною iнформацiєю, яка надається на добровiльнiй основi, i мiнiмумом необхiдної порiвняльної iнформацiї. Як правило, мiнiмально 



необхiдною iнформацiєю є iнформацiя за попереднiй перiод. МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби" Це вдосконалення роз'яснює, що основнi запаснi 
частини та допомiжне обладнання, якi задовольняють визначенню основних засобiв, не є запасами. МСФЗ (IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти: 

надання iнформацiї". Це вдосконалення пояснює, що податок на прибуток, який вiдноситься до виплат на користь акцiонерiв, облiковується у 

вiдповiдностi з МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток". МСФЗ (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть". Це вдосконалення приводить у 
вiдповiднiсть вимоги по вiдношенню розкриття у промiжнiй фiнансовiй звiтностi iнформацiї про загальнi суми активiв сегменту з вимогами по 

вiдношенню з розкриттям у нiй iнформацiї про зобов'язання сегменту. Всi перелiченi вдосконалення вступають у дiю по вiдношенню до рiчних 

звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2013р. або пiсля цiєї дати. 4. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ Основнi засоби Основнi 
засоби вiдображаються за iсторичною або умовною первiсною вартiстю, за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд 

знецiнення. Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної 

експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають 
приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi. Сума, 

що амортизується, - це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або умовна переоцiнена вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. 

Лiквiдацiйна вартiсть активу (1000грн.) - це передбачувана сума, яку Товариство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту основних 
засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того вiку i стану, в якому, iмовiрно, вiн знаходитиметься в 

кiнцi свого термiну корисного використання. Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж термiну 

корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу. Застосованi строки корисної експлуатацiї груп 
основних засобiв: земля - не амортизується; Будiвлi та споруди - 50 рокiв; Машини та обладнання вiд 10 рокiв, транспортнi засоби и автомобiлi вiд 

10 рокiв; Iншi основнi засоби - вiд 5 рокiв., нематерiальнi активи 5 рокiв; Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод 

нарахування амортизацiї передивляються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених в 
попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки. Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних 

засобiв, визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i признається в прибутках i збитках. Незавершене 

будiвництво включає витрати, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом основних засобiв, включаючи вiдповiдний розподiл накладних витрат, 
понесених безпосередньо пiд час будiвництва. Незавершене будiвництво не амортизується. Амортизацiя незавершеного будiвництва, аналогiчно 

до об'єктiв основних засобiв, починається з моменту готовностi даних активiв до експлуатацiї, тобто коли вони перебувають у мiсцi та станi, який 

забезпечує їхню експлуатацiю вiдповiдно до намiрiв керiвництва. Знецiнення основних засобiв. В кiнцi кожного звiтного перiоду Товариство 

переглядає балансову вартiсть власних основних засобiв з метою визначення можливих ознак iснування того, що цi активи втратили частину 

вартостi внаслiдок знецiнення. У випадку iснування таких ознак, то для визначення збиткiв вiд знецiнення, у випадку їх iснування, оцiнюється 

сума вiдшкодування активу. Якщо неможливо оцiнити вiдшкодовану вартiсть окремого активу, Товариство оцiнює вiдшкодовану вартiсть 
генеруючої одиницi, до якої вiдноситься такий актив. Запаси Запаси вiдображаються в фiнансовiй звiтностi за меншою з двох величин: первiсної 

вартостi чи чистої вартостi реалiзацiї. Первiсна вартiсть запасiв включає витрати на придбання сировини та товарiв, витрати на виготовлення 

готової продукцiї, а саме прямi витрати на оплату працi та вiдповiднi накладнi витрати, понесенi на транспортування запасiв до їхнього 
теперiшнього мiсця розташування та стану. Чиста вартiсть реалiзацiї визначається виходячи з розрахункової цiни продажу, за вирахуванням всiх 

очiкуваних витрат на завершення виробництва та реалiзацiю. Резерви ПАТ визнає як резерви - резерв вiдпусток, якi формуються щомiсячно 

виходячи з фонду оплати працi i розрахункового оцiнного коефiцiєнта. Коефiцiєнт установлений у розмiрi 8,33% до фонду заробiтної плати з 
урахуванням єдиного соцiального внеску нарахований на заробiтну плату. Для вiдображення сумнiвної заборгованостi на пiдприємствi 

створюється резерв сумнiвних боргiв. Суттєвi дебiтори аналiзуються на iндивiдуальнiй основi. Iншi дебiтори аналiзуються на портфельнiй основi 

з використанням методу класифiкацiї дебiторiв по наступних термiнах: o до 2-х мiсяцiв;-0% o вiд 3-х до 6-ти мiсяцiв; -30% o вiд 6-ти до 12 
мiсяцiв;-70% o понад 12 мiсяцiв. - 100% Фiнансовi iнструменти Фiнансовi активи класифiкуються на наступнi спецiальнi категорiї: а) фiнансовi 

активи, що утримуються для продажу; б) кредити та дебiторську заборгованiсть. Класифiкацiя залежить вiд характеру фiнансових активiв, i 
визначається на момент первiсного визнання. Звичайнi придбання або продаж фiнансових активiв визнаються та припиняють признаватися на 

дату здiйснення операцiї. Звичайнi операцiї з продажу придбання являються операцiями придбання та продажу фiнансових активiв, котрi 

потребують доставки активiв на протязi певного перiоду часу згiдно нормативно-правових актiв чи прийнятих на вiдповiдному ринку актiв. 
Фiнансовi активи, наявнi для продажу - Фiнансовi активи, наявнi для продажу, є непохiдними фiнансовими iнструментами, якi або визначаються 

як наявнi для продажу, або не класифiкуються як (а) кредити та дебiторська заборгованiсть, (б) iнвестицiї, утримуванi до погашення, або (в); 

фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку. Дебiторська заборгованiсть та 
наданi кредити Дебiторська заборгованiсть та наданi позики оцiнюються при первiсному визнаннi за справедливою вартiстю. Короткострокова 

дебiторська заборгованiсть, на яку не нараховуються вiдсотки, вiдображається за номiнальною вартiстю. Вiдповiднi резерви пiд сумнiвну 

заборгованiсть визнаються у прибутку чи збитку, коли є об'єктивнi свiдчення того, що актив знецiнився. Грошовi кошти Грошовi кошти та їх 
еквiваленти - Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти в касi, грошовi кошти на рахунках у банках. Знецiнення фiнансових активiв 

Знецiнення фiнансових активiв - Фiнансовi активи оцiнюються на наявнiсть ознак знецiнення на кiнець кожного звiтного перiоду. Фiнансовi 

активи вважаються знецiненими, коли iснують об'єктивнi свiдчення того, що в результатi одного або бiльше подiй, що вiдбулися пiсля 
початкового визнання фiнансового активу, на передбачуване майбутнє рух грошових коштiв вiдданої iнвестицiї чинився негативний вплив. 

Фiнансовi зобов'язання та iнструменти власного капiталу. Фiнансовi зобов'язання та iнструменти власного капiталу - класифiкацiя боргових 

iнструментiв або iнструментiв власного капiталу - Борговi iнструменти та iнструменти власного капiталу класифiкуються або як фiнансовi 
зобов'язання, або як iнструменти власного капiталу в залежностi вiд сутностi договiрних вiдносин i визначень фiнансового зобов'язання та 

Iнструменту власного капiталу. Iнструменти власного капiталу Iнструмент власного капiталу - це будь-який договiр, що пiдтверджує право па 

залишкову частку активiв Пiдприємства, пiсля вирахування всiх його зобов'язань. Iнструменти власного капiталу, випущенi Пiдприємством, 
визнаються за справедливою вартiстю отриманих надходжень, за вирахуванням прямих витрат на їх випуск. Фiнансовi зобов'язання Фiнансовi 

зобов'язання класифiкуються або як оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки через прибуток або збиток, або як iншi 

фiнансовi зобов'язання. Iншi фiнансовi зобов'язання Iншi фiнансовi зобов'язання, включаючи позики, торговельну кредиторську заборгованiсть та 
кредиторську заборгованiсть за основнi засоби, спочатку оцiнюються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат на здiйснення операцiї. 

Iншi фiнансовi зобов'язання згодом оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Припинення 

визнання фiнансових зобов'язань Пiдприємство припиняє визнавати фiнансовi зобов'язання тодi i тiльки; тодi, коли зобов'язання Пiдприємства 
виконанi, скасованi або закiнчується термiн їх дiї. Рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового зобов'язання припиняє визнаватися, а 

компенсацiя сплачена i до сплати визнається у складi прибутку або збитку. Позики, отриманi вiд пов'язаних сторiн, i корпоративнi облiгацiї, 

наданi пов'язаним сторонам Позики та облiгацiї, на якi нараховуються вiдсотки, спочатку оцiнюються за справедливою вартiстю, за вирахуванням 

прямих витрат на здiйснення операцiї, а згодом оцiнюються але амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. 

Будь-яка рiзниця мiж надходженнями (за вирахуванням витрат на здiйснення операцiї) i сумою погашення або вiдшкодування визнається па 

протязi термiну дiї позик i вiдбивається як фiнансовi витрати. Операцiї з пов'язаними сторонами. Умови ведення господарської дiяльностi з 
пов'язаними сторонами визначаються на основi угод, характерних для кожного конкретного договору або операцiї, Пов'язанi сторони Можуть 

вступати в операцiї, якi не завжди доступнi для незв'язаних сторiн, i операцiї мiж пов'язаними сторонами укладаються на умовах i на суми, якi 

вiдрiзняються вiд операцiй з непов'язаними сторонами. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть Кредиторська заборгованiсть оцiнюється при 
первiсному визнаннi за справедливою вартiстю i згодом оцiнюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної 

ставки. Витрати на позики Витрати на позики включають процентнi витрати та iншi витрати на обслуговування заборгованостi. Сума витрат на 

позики, безпосередньо пов'язаних з придбанням, будiвництвом або виробництвом квалiфiкованих активiв, тобто активiв, для пiдготовки яких до їх 
передбачуваного використання або продажу обов'язково потрiбно iстотний перiод часу, додається до вартостi цих активiв до тих пiр, поки цi 

активи не будуть, в основному, готовi до свого передбачуваного використання чи продажу. Iнвестицiйнi доходи, заробленi в результатi тимчасової 

iнвестицiї конкретних позик, якi очiкують свого споживання, на квалiфiкуються активи, вираховуються з витрат на позики, якi пiдлягають 
капiталiзацiї. Всi iншi витрати на позики визнаються у складi прибутку або збитку того перiоду, в якому вони понесенi Оподаткування Витрати з 

податку на прибуток являють собою суму поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок - поточнi зобов'язання з податку на прибуток 



визначаються на основi оподатковуваного прибутку за рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку або збитку, вiдображених у 
складi прибутку або збитку, оскiльки в неї не включаються статтi доходiв або витрат, якi пiдлягають оподаткуванню чи вiднесенню на валовi 

витрати в цiлях оподаткування в iншi роки, а також вона не включає статтi, якi нiколи не оподатковуються або не вiдносяться на валовi витрати в 

цiлях оподаткування. Зобов'язання Пiдприємства з поточного податку на прибуток розраховується з використанням податкових ставок, якi дiють 
або фактично дiючих на кiнець звiтного перiоду. Вiдстрочений податок - Вiдстрочений податок визнається у вiдношеннi рiзниць мiж балансовою 

вартiстю активiв та зобов'язань у данiй фiнансовiй звiтностi i вiдповiдною податковою базою, яка використовується для розрахунку 

оподатковуваного прибутку, та облiковується з використанням методу балансових зобов'язань. Вiдстроченi податковi зобов'язання, як правило, 
визнаються для всiх тимчасових рiзниць, а вiдстроченi податковi активи зазвичай визнаються для всiх тимчасових рiзниць, що вiдносяться на 

валовi витрати, у тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть отримання достатньої оподатковуваного прибутку, за рахунок якої можна буде реалiзувати данi 

тимчасовi рiзницi, що вiдносяться па валовi витрати. Такi податковi активи i зобов'язання не визнаються, якщо тимчасовi рiзницi виникають у 
результатi гудвiлу або внаслiдок первiсного визнання iнших їх активiв i зобов'язань у рамках операцiї, яка не впливає на оподатковуваний, анi на 

облiковий прибуток. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату та зменшується у тiй мiрi, в якiй 

бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отримана достатня оподатковуваний прибуток, що дозволяє вiдшкодувати частину або всю суму даного 
активу. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiнюються виходячи з податкових ставок, якi, iмовiрно, будуть застосовуватися у перiодi 

реалiзацiї вiдповiдних активiв або погашення вiдповiдних зобов'язань на основi податкових ставок (i податкових законiв), дiючих або фактично 

дiючих на звiтну дату. Оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань та активiв вiдображає податковi наслiдки, якi могли б виникнути в залежностi 
вiд способу, яким Пiдприємство припускає, на звiтну дату, вiдшкодувати актив або погасити балансову вартiсть своїх активiв i зобов'язань. 

Поточний та вiдстрочений податки за перiод Поточнi та вiдстроченi податки визнаються в прибутках i збитках, крiм випадкiв, коли вони 

вiдносяться до статей, якi безпосередньо вiдносяться до складу iншого сукупного доходу або власного капiталу. У цьому випадку вiдповiдний 
податок також визнається в iншому сукупному прибутку або безпосередньо в капiталi вiдповiдно. Дивiденди Дивiденди визнаються у складi 

власного капiталу як його зниження в тому перiодi, в якому вони були оголошенi. Дивiденди оголошенi, але не сплаченi за станом на звiтну дату, 

визнаються як зобов'язання на звiтну дату. Доходи Визнання доходiв - доходи вiд реалiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю компенсацiї 
отриманої або пiдлягає отриманню. Сума доходiв зменшується на суму передбачуваних повернень вiд клiєнтiв, торгових знижок та iнших 

аналогiчних резервiв. Доходи вiд реалiзацiї товарiв визнаються за умови виконання всiх наведених нижче умов: " Пiдприємство передало 

покупцевi всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням товарами; " Пiдприємство бiльше не бере участь в управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай 

асоцiюється з правом володiння, i фактично контролює проданi товари; " сума доходiв може бути достовiрно визначена; " iснує ймовiрнiсть того, 

що Товариство отримає економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; " та понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути 

достовiрно визначенi. При цьому доходи вiд реалiзацiї товарiв визнається в момент їх доставки та передачi права володiння покупцевi. Умовнi 
зобов'язання та активи Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про них розкривається а примiтках до фiнансової 

звiтностi, за винятком випадкiв коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, що втiлюють в собi економiчнi вигоди, є незначною. Умовнi активи визнаються 

лише в тому випадку, коли дозволенi всi умови, що визначають дану умовнiсть. 5. IСТОТНI СУДЖЕННЯ I ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI У 
ОЦIНКАХ Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики. У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво 

зробило певнi професiйнi судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в 

фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на 
безперервнiй основi. Основнi джерела невизначеностi оцiнок - Нижче наведенi ключовi припущення щодо майбутнього, а також основнi джерела 

невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi мають iстотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi 

активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року. (а) Строки корисного використання основних засобiв Оцiнка строкiв корисного 
використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними 

активами, тому для трансформацiї Наказом № 156 вiд 26.12.2011року визначенi строки корисного використання в розрiзi кожного конкретного 
об'єкту. При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, моральний 

знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi привести 

до коригування майбутнiх норм амортизацiї. (в) Податковi рiзницi Податковий кодекс України, а саме роздiл його III, який втупив в дiю з 
01.04.2011 року, суттєво змiнив податковi закони i ставки оподаткування. Якщо пiдприємство буде облiковувати основнi засоби по справедливiй 

вартостi, як передбачено облiковою полiтикою, то неминуче виникають податковi рiзницi. Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх 

невикористаних податкових збиткiв в тiй мiрi, в якiй ймовiрно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде реалiзувати 
данi збитки. Вiд керiвництва вимагається прийняття iстотного професiйного судження при визначеннi суми вiдстрочених податкових активiв, якi 

можна визнати, на основi очiкуваного термiну i рiвня оподатковуваних прибуткiв з урахуванням стратегiї майбутнього податкового планування. 6. 

ПОВ'ЯЗАНI СТОРОНИ Пов'язаними особами ПАТ "Кiровоградський завод дозуючого обладнання" - являються - ТОВ "Кiровоградський завод 
вагодозуючого обладнання", ПАТ НПП "Радiй" ПАТ НПП "Радiй по ДСД вiд 30.06.1998р.", ПАТ НПП "Радiй по ДСД вiд 15.02.2001р.", 

ТОВ"Зерновик", ПАТ "Кiровоградгранiт", ПП Ткачова Т.Б., ТОВ "Гранекс". Товариство продало комплектуючi вироби та готову продукцiю 

пов'язаним особам на суму 5 213тис.грн., що складає 14,5% вiд загальних доходiв Товариства. Товариство отримувало кредити для виробничих 
цiлей в попереднi перiоди в розмiрi якi було погашено в звiтному роцi в сумi 1 467тис.грн. Концентрацiя балансiв з пов'язаними сторонами станом 

на 31 грудня 2012 року: Показники балансу Код рядка Баланси з пов'язаними сторонами Всього по статтi Дебiторська заборгованiсть за товари 

роботи, послуги 160 2 822 3 963 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 210 304 2 898 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 
530 20 941 23 956 7. ВИРУЧКА ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ Виручка вiд реалiзацiї була представлена наступним чином: 2012 рiк Виручка вiд реалiзацiї 

послуг 963 Виручка вiд реалiзацiї товарiв 13 634 Виручка вiд реалiзацiї готової продукцiї 21 356 Всього 35 953 8. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ 

Собiвартiсть вiд реалiзацiї була представлена наступним чином: 2012 рiк Собiвартiсть послуг 555 Собiвартiсть товарiв 13 052 Собiвартiсть готової 
продукцiї 19 483 Всього (33 090) Собiвартiсть реалiзацiї за видами витрат була представлена наступним чином: 2012 рiк Вартiсть запасiв 26 863 

Вартiсть iнших запасiв 710 Витрати на паливо 118 Затрати персоналу 4 573 Витрати на амортизацiю 0,00 Iншi послуги 510 Транспортно-

заготiвельнi витрати 316 Всього 33 090 9. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ Адмiнiстративнi витрати були представленi наступним чином: 2012 рiк 
Витрати на персонал 1 303 Вартiсть запасiв 17 Комiсiйнi банку 124 Витрати за енергоносiї 142 Утримання ОЗ 67 Iншi послуги 471 Вiдрядження 52 

Витрати на амортизацiю 365 Витрати на зв'язок 74 Всього 2 615 10. ВИТРАТИ НА ЗБУТ Витрати на збут були представленi наступним чином: 

2012 рiк Транспортнi витрати 436 Витрати на вiдрядження 103 Витрати на рекламу 20 Iншi послуги 206 Витрати на персонал 684 Витрати на 
експортнi поставки (таможнi) 65 Всього 1 514 11. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ Iншi операцiйнi доходи та витрати були 

представленi наступним чином: 2012 рiк Iншi операцiйнi (доходи) Iншi операцiйнi витрати 3 605 Iншi витрати iншi доходи (доходи) Всього 3 605 

12. ФIНАНСОВI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ Фiнансовi доходи та витрати були представленi наступним чином: Фiнансовi доходи та витрати 2012 

рiк доходи витрати Iншi фiнансовi доходи 91 Всього 0 0 13. IНШI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ Iншi доходи та витрати були представленi наступним 

чином: 2012 рiк доходи витрати Доходи (витрати) вiд не операцiйної курсової рiзницi Доходи вiд безоплатно отриманих активiв Iншi доходи вiд 

звичайної дiяльностi Всього 14. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК Податковий Кодекс України був офiцiйно прийнятий в груднi 2010 року. Згiдно з 
Кодексом ставка податку на прибуток буде знижуватися з 25% на 23% в першому кварталi 2011 року , до 21% в 2012 роцi, до 19% в 2013 роцi та 

до 16% у 2014 роцi. Поточний податок на прибуток не нараховується в зв'язку зi збитковiстю пiдприємства. 15. ОСНОВНI ЗАСОБИ Станом на 31 

грудня основнi засоби Товариства були представленi наступним чином: будови та спорудження (103) машини та обладнання (104,109) ТС та 
автомобiлi (105,106,107) iншi ОЗ (11,12) Незавершене буд-во (15) Всього Первина вартiсть станом на 31.12.2011р 9 419 5 919 220 249 81 15 888 

надiйшло 0 75 0 56 3 841 3 972 перемiщення 0 0 0 0 вибуло 0 23 0 0 3 816 3 839 станом на 31.12.2012р 9 419 5 971 220 305 106 16 021 Накопичена 

амортизацiя станом на 31.12.2011р 3 571 4 297 26 59 0 7 953 нараховано амортизацiї за рiк 149 357 45 44 0 595 вибуло 22 0 0 22 станом на 
31.12.2012р 3 720 4 632 71 103 0 8 526 Чиста балансова вартiсть станом на 31.12.2011р 5 848 1 622 194 190 81 7 935 станом на 31.12.2012р 5 699 1 

339 149 202 106 7 495 Станом на 31 грудня 2012 року основнi засоби, призначенi до продажу вiдсутнi. 16. ЗАПАСИ Запаси Товариства були 

представленi наступним чином: 31 грудня 2012 року Готова продукцiя 667 Сировина, запаснi частини та пристосування, напiвфабрикати 2 069 
Товари 102 МШП 105 Всього 2 943 В 2012 роцi уцiнка вартостi запасiв не проводилась. 17. ТОРГIВЕЛЬНА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ 

Станом на 31 грудня 2012 року торговельна дебiторська заборгованiсть була представлена таким чином: Дебiторська заборгованiсть 31 грудня 



2012 року Торгова дебiторська заборгованiсть 1 141 Торгова дебiторська заборгованiсть по пов'язаним сторонам 2 822 Резерв сумнiвних боргiв -1 
313 Всього 2 650 18. IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАННIСТЬ Станом на 31 грудня 2012 року iнша дебiторська заборгованiсть була 

представлена таким чином: Дебiторська заборгованiсть 31 грудня 2012 року Iнша дебiторська заборгованiсть 18 Передплати постачальникам 443 

Передплати пов'язаним сторонам 304 Резерв сумнiвних боргiв -400 Передплати по податках 708 Резерв сумнiвних боргiв -8 Вексель наданий до 
оплати 1877 Iншi оборотнi активи -44 Всього 2 898 Передплати, зробленi третiм сторонам, переважно являють собою передплати, зробленi за 

матерiали та енергоносiї. 19. ПОТОЧНI ПОДАТКОВI АКТИВИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Поточнi податковi активи та зобов'язання Товариства 

вiдсутнi. 20. ГРОШОВI КОШТИ Станом на 31 грудня 2012 року грошовi кошти були представленi наступним чином: Грошовi кошти 31 грудня 
2012 року Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на поточних рахунках 13 Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на депозитних рахунках 0 

Грошовi кошти в iноземнiй валютi на поточних рахунках 3 Всього 16 21. КАПIТАЛ, ЯКИЙ БУЛО ВИПУЩЕНО Станом на 31.12.12р. статутний 

капiтал ПАТ "Кiровоградський завод дозуючих автоматiв" складається з 30 000 000 (Тридцяти мiльйонiв) простих iменних акцiй номiнальною 
вартiстю 0,05 (П'ять копiйок) гривень кожна на загальну суму 1 500 000,00грн. (Один мiльйон п'ятсот тисяч гривень). На дату балансу в 

статутному капiтал Товариства державна частка вiдсутня, що свiдчить про те,що статутний капiтал сплачено в повному обсязi. Станом на 31 

грудня 2012 року найбiльшою часткою акцiй ПАТ "Кiровоградський завод дозуючих автоматiв" володiє ТОВ "Гранекс" 49,9% тобто 14 970 000 
акцiй. 22. ТОРГIВЕЛЬНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ Станом на 31 грудня 2012 року торгiвельна та кредиторська заборгованiсть була 

представленi наступним чином: Кредиторська заборгованiсть 31 грудня 2012 року Торгова кредиторська заборгованiсть 3 015 Торгова 

кредиторська заборгованiсть за товари, роботи послуги вiд пов'язаних сторiн 20 941 Всього 23 956 24. ЗОБОВЯЗАННЯ ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ ТА 
ДО IНШИХ ФОНДIВ Станом на 31 грудня 2012 року зобов'язання перед бюджетом та до iнших фондiв були представленi наступним чином: 

Кредиторська заборгованiсть 31 грудня 2012 року ПДВ до сплати 188 Внески до фондiв соцiального страхування 61 Податок на прибуток 41 Iншi 

податки до сплати 1397 Всього 1687 25. IНФОРМАЦIЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ Iнформацiя про доходи, витрати, активи i зобов'язання сегментiв 
представлена в розрiзi збуту продукцiї Товариства в Українi та на експорт за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року. Сегмент 1 Україна Сегмент 2 

Зарубiжжя Нерозподiленi суми Разом Дохiд вiд реалiзацiї 14436 21517 0 35953 Iншi операцiйнi доходи 0 Iншi доходи 0 Всього зовнiшнi доходи 

Собiвартiсть готової продукцiї та реалiзованих послуг 13721,8 19368,2 33090 Валовий прибуток сегментiв 714,2 2148,8 0 2863 Витрати на збут 
605,6 908,4 1514 Нерозподiленi витрати 6220 6220 Прибуток до оподаткування 0 Податок на прибуток 0 Сегментнi активи 5528 36 10438 16002 

Сегментнi зобов'язання 22255 1701 600 24556 Враховуючи, що Товариство займається виробництвом, реалiзацiєю готової продукцiї та товарiв як 

на територiї України так i за кордон, то до сегментних доходiв вiдносяться доходи вiд реалiзацiї продукцiї, до сегментних витрат - собiвартiсть 

реалiзованої продукцiї та витрати на збут. Адмiнiстративнi, iншi операцiйнi, фiнансовi витрати вiдносяться до нерозподiлених витрат. Сегментнi 

активи включають дебiторську заборгованiсть за поставлену продукцiю та iншi активи. Сегментнi зобов'язання включають довгостроковi та 

поточнi зобов'язання. 26. УМОВНI ТА КОНТРАКТНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Операцiйне середовище Незважаючи на те, що економiка України визнана 
ринковою, вона продовжує демонструвати деякi особливостi, притаманнi перехiднiй економiцi. Такi особливостi характеризуються, але не 

обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю, що не 

дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд 
полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. Внаслiдок цього 

дiяльностi в Українi властивi ризики, яких не iснує в умовах бiльш розвинених ринкiв. Українська економiка схильна до впливу ринкового спаду i 

зниження темпiв розвитку свiтової економiки. Свiтова фiнансова криза призвела до зниження валового внутрiшнього продукту, нестабiльностi на 
ринках капiталу, iстотного погiршення лiквiдностi пiдприємств переробної галузi. Iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел 

капiталу, а також вартостi капiталу для Товариства та її контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi 

перспективи Товариства. Керiвництво вважає, що воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стiйкостi бiзнесу Товариства в нинiшнiх 
умовах. Однак, несподiванi погiршення в економiцi можуть негативно впливати на результати дiяльностi Товариства i фiнансове становище. 

Ефект такого потенцiйно негативного впливу не може бути достовiрно оцiнений. Оподаткування У результатi загальної нестабiльної економiчної 
ситуацiї в Українi податковi органи придiляють все бiльше уваги дiловим колам. У зв'язку з цим регiональне i загальнодержавне податкове 

законодавство України постiйно змiнюються. Крiм того, трапляються випадки їх непослiдовного застосування, тлумачення i виконання. 

Недотримання законiв та нормативних актiв України може призвести до накладення серйозних штрафiв i пенi. В результатi майбутнiх податкових 
перевiрок можуть бути виявленi додатковi зобов'язання, якi не будуть вiдповiдати податкової звiтностi Товариства. Такими зобов'язаннями 

можуть бути власне податки, а також штрафи i пеня; та їх розмiри можуть бути iстотними. У той час як Товариство вважає, що воно вiдобразило 

всi операцiї у вiдповiдностi з чинним податковим законодавством, iснує велика кiлькiсть податкових норм i норм валютного законодавства, в яких 
присутня достатня кiлькiсть спiрних моментiв, якi не завжди чiтко i однозначно сформульованi. У результатi цього згiдно розрахункiв 

представникiв податкової служби додаткова сума податкiв та штрафiв складає 293 тис.грн. за перiод друге пiврiччя 2011 року та перше пiврiччя 

2012року, крiм того нарахована штрафна санкцiя за несвоєчасну сплату єдиного соцiального внеску по результатам 2011 року в сумi 284 тис. грн.. 
Товариство мусило сплатити додатковi суми податкiв та штрафiв, що може повторитися i при перевiрцi починаючи з другого пiврiччя 2012 року. 

Юридичнi питання В процесi звичайної дiяльностi Товариство не залучене в судовi розгляди i до нього не висуваються iншi претензiї. 26. 

УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ Товариство управляє своїм капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi пiдприємства в майбутньому i 
одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї спiввiдношення позикових i власних коштiв. Керiвництво Товариства 

регулярно переглядає структуру свого капiталу. 27. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ Пiсля 31 грудня 2012 року до дати затвердження керiвництвом 

фiнансової звiтностi не вiдбувалося подiй, якi могли би вплинути на фiнансовий стан Товариства. 28. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ 
ПРОМIЖНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Ця попередня промiжна фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк, була затверджена до надання Зборам 

Акцiонерiв Товариства Наглядовою Радою 23 квiтня 2013 року. Генеральний директор Ткачов.Є.Г. Головний бухгалтер Гостєєва О.I. 

Інформація щодо аудиторського висновку 
Текст аудиторського висновку 

 

П Р И В А Т Н А А У Д И Т О Р С Ь К А Ф І Р М А "АС-АУДИТ" 25006, Україна м. Кіровоград, вул. Карла Маркса, б.31/36, тел.24-38-78 р/р 
26003000051741 в ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023, код ЄДРПОУ 23099001 Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які 

надають аудиторські послуги № 0720 видане за рішенням Аудиторської палати України від 26 січня 2001року за № 98, в останнє подовжено згідно 

рішення Аудиторської палати України № 227/3 від 27 січня 2011 року, чинне до 27 січня 2016 року ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЗВІТ 

ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Дирекції та акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Кіровоградський 

завод дозуючих автоматів" Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Публічне акціонерне товариство "Кіровоградський завод 
дозуючих автоматів" є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Кіровоградський завод дозуючих автоматів", створеного відповідно 

до рішення Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 13 січня 1995 року № 28 шляхом 

перетворення державного підприємства Кіровоградського заводу дозуючих автоматів у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу 
Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів" від 20 листопада 

1994 року №699/94 та зареєстрованого Реєстраційною Палатою виконавчого комітету Кіровоградської міської Ради народних депутатів 04 грудня 

1991 року за № 00353-АТ-1. Перереєстрація в Публічне акціонерне товариство "Кіровоградський завод дозуючих автоматів" відбулася на вимогу 
Закону України "Про акціонерні товариства" 23.06.2011року, під реєстраційним № 1 444 105 0011 002646. Адреса: 25004 Україна, м. Кіровоград, 

пров. Експериментальний, 2. Ми провели аудит попередньої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Кіровоградський завод 

дозуючих автоматів" (надалі - "Товариство"), що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року, звіту про прибутки та збитки, 
звіту про зміни в капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, а також з короткого викладу основних 

принципів облікової політики та інших приміток і іншої пояснюючої інформації, яка пояснює особливості переходу з попередньо застосованих 

П(С)БО на МСФЗ, до цієї фінансової звітності (надалі - " фінансова звітність"). Попередню фінансову звітність було складено управлінським 
персоналом із використанням описаної у примітці 2 основи бухгалтерського обліку, якою є МСФЗ, з урахуванням обмежень, що накладаються 



МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ" включаючи: - Розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ; - Порівняльну інформацію (баланс, ); - 
Допущення, прийняті керівництвом щодо стандартів та інтерпретацій, які, як очікується, вступлять в силу, і політик, які , як очікується, будуть 

прийняті на дату підготовки керівництвом першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ за станом на 31.12.2013р. Ця попередня фінансова 

звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової 
звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що 

будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Відповідальність управлінського персоналу за 

попередню фінансову звітність Керівництво несе відповідальність за підготовку та складання цієї попередньої фінансової звітності згідно з МСФЗ у 
відповідності до принципів, викладених у Примітці 2. Ця попередня фінансова звітність була підготовлена в рамках переходу Товариства на 

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ). Відповідальність керівництва включає: планування, впровадження та підтримку належного 

внутрішнього контролю, необхідного для підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень 
внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики; та прийняття облікових оцінок, які відповідають певним 

обставинам. Відповідальність аудиторів Наша відповідальність полягає в тому, щоб висловити свою думку щодо цієї попередньої фінансової 

звітності згідно з МСФЗ на основі проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти 
вимагають, щоб ми дотримувалися етичних норм, спланували та провели аудит з метою отримання обґрунтованої впевненості щодо відсутності 

суттєвого викривлення попередньої фінансовій звітності. Аудит включає виконання процедур, спрямованих на отримання аудиторських доказів 
стосовно сум та інформації, розкритої у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур базується на судженнях аудитора, включаючи оцінку 

ризику суттєвого викривлення попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Оцінюючи цей ризик, аудитор розглядає 

систему внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення попередньої фінансової звітності з тим, щоб визначити 
процедури аудиту, необхідні в конкретних обставинах, але не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю 

Товариства. Аудит також включає аналіз застосованих принципів бухгалтерського обліку та обґрунтованості облікових оцінок, здійснених 

керівництвом, а також аналіз загального представлення попередньої фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні 
аудиторські докази для висловлення нашої думки. Висновок На нашу думку, попередня фінансова звітність станом на 31.12.2012 р. та за рік, що 

закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, описаної в 

примітці 2, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових 
політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з 

МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання Ми звертаємо увагу на Примітку 2, яка пояснює 

ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фінансову звітність за 2012 рік під час складання балансу 
першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Також звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової 

звітності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), 

Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що 
вимагається МСФЗ)., може забезпечити достовірне відображення фінансового стану Публічного акціонерного товариства "Кіровоградський завод 

дозуючих автоматів", результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цього 

питання. Попередню фінансову звітність Публічного акціонерного товариства "Кіровоградський завод дозуючих автоматів" було складено в 
процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність Публічного акціонерного товариства 

"Кіровоградський завод дозуючих автоматів" може бути не прийнятною для інших цілей. Звіт щодо вимог інших законодавчих актів Цей розділ 

аудиторського висновку підготовлено відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім 
емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011р. № 1360 1. 

Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів вимогам чинного законодавства, а саме 

частині третій статті 155 Цивільного кодексу України (стосовно акціонерних товариств): Процедури щодо перевірки вартості чистих активів було 
виконано шляхом співставлення оціненої суми власного капіталу Товариства станом на 31.12.2012 року, яка зазначена у попередньому звіті про 

фінансовий стан, із зареєстрованою і фактично сплаченою сумою статутного капіталу Товариства на цю саму дату. Станом на 31.12.2012 року 

зареєстрований розмір статутного капіталу Товариства становить 1 500тис.грн., який повністю сплачений. Визначена у попередній фінансовій 
звітності станом на 31.12.2012 року вартість чистих активів має від'ємне значення 8 554. За результатами виконаних процедур перевірки 

відповідності вартості чистих активів Товариства вимогам частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України можна зробити висновок: розмір 

чистих активів Товариства станом на 31.12.2012 року менше сформованого статутного капіталу і не відповідає вимогам частини третьої статті 155 
Цивільного кодексу України. 2. Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо наявності суттєвих невідповідностей між 

попередньою фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до НКЦПФР разом з 

попередньою фінансовою звітністю: Аудиторська думка, сформульована у цьому звіті не стосується іншої інформації, яку Товариство має намір 
розкривати та надавати до НКЦПФР, та аудитор не несе конкретної відповідальності відповідно до вимог МСА 720 "Відповідальність аудитора 

щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" за визначення того, чи належно подано іншу 

інформацію. 3. Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості 
активів Товариства за даними фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства": Нами була отримана інформація 

щодо здійснення Товариством правочинів, які б потребували попереднього розгляду та затвердження загальними зборами акціонерів. За 

результатами виконаних процедур перевірки відповідності виконання значних правочинів вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" 
можна зробити висновок: встановлені Статутом Товариства процедури укладання значних правочинів не суперечать вимогам Закону України "Про 

акціонерні товариства". 4. Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі 

внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства": Статутом Товариства передбачено наступні органи управління: 
Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядова рада Товариства;, Правління; Ревізійна комісія Товариства.. Кількісний склад сформованих 

органів управління Товариства відповідає вимогам Статуту Товариства та Закону України "Про акціонерні товариства". Спеціальної посади або 

відділу, який відповідає за роботу з акціонерами, в Товаристві не створювалось. Функціонування органів корпоративного управління 
регламентується положеннями Статуту. Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, 

забезпечення захисту i збереження активів, повноти i точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерській контроль. 

Адміністративний контроль передбачає розподіл повноважень між працівниками Товариства таким чином, щоб жоден працівник не мав змоги 
зосередити у своїх руках усі повноваження необхідні для здійснення повної господарської операції. Бухгалтерський контроль забезпечує 

збереження активів Товариства, достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) i подальший контроль. Контроль за 
фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює Ревізійна комісія, що обирається Загальними зборами акціонерів Товариства. Протягом 

звітного періоду поточне управління фінансово-господарською діяльністю здійснювало Правління Товариства в межах повноважень, які 

встановлено Статутом Товариства. Річні Загальні збори акціонерів за минулі три роки скликались та проводились регулярно та у відповідності до 
законодавства України. Органи управління Товариством діють на підставі Положень, затверджених Загальними зборами акціонерів Товариства. За 

результатами виконаних аудиторських процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до 

Закону України "Про акціонерні товариства" аудитором зроблено висновок: - прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у 
товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту. 5. Результати виконання процедур ідентифікації та 

оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства: Відповідальність управлінського персоналу Товариства та 

відповідальність аудитора щодо викривлень у фінансових звітах внаслідок шахрайства визначено у цьому звіті. Ідентифікація ризиків викривлень у 
фінансових звітах Товариства в наслідок шахрайства здійснюється з метою планування відповідних аудиторських процедур отримання доказів 

щодо тверджень, які містять фінансові звіти. Наслідки виконаних аудиторських процедур дозволили отримати відповідні аудиторські докази, на 

підставі яких було сформовано аудиторську думку щодо відповідного подання попередньої фінансової звітності. В процесі аудиторської перевірки 
та виконання аудиторських процедур ми не отримали доказів, які б свідчили, що попередня фінансова звітність суттєво викривлена внаслідок 

шахрайства. У відповідності з проведеними в процесі аудиту процедурами ми вважаємо, що проведений нами аудит дає обґрунтовану підставу для 

висловлення нашої думки щодо здатності Товариства безперервно продовжувати діяльність та його платоспроможності в наступних періодах, 
згідно з вимогами МСА 570 "Безперервність". 6. Основні відомості про аудиторську фірму: Повна назва: Приватна аудиторська фірма "АС-АУДИТ" 

Код ЄДРПОУ 23099001 Місцезнаходження: 25006, Україна м. Кіровоград, вул. Карла Маркса, б.31/36 Реєстраційні дані: Приватна аудиторська 



фірма "АС-АУДИТ" зареєстрована Виконавчим комітетом Кіровоградської міської Ради 21 березня 1995 року за №1 444 120 0000 002817. 
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Серія А00 №078937 та Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб Серія ААВ №137782 Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги 

Свідоцтво № 0720 видане за рішенням Аудиторської палати України від 26 січня 2001року за № 98, в останнє подовжено згідно рішення 
Аудиторської палати України № 227/3 від 27 січня 2011 року, чинне до 27 січня 2016 року Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру 

аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, видане рішенням 

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лише для фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів) 
Свідоцтво серія АБ №001327 реєстраційний номер 1426 унесено до реєстру відповідно до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку від 01.03.2011 року №198. Керівник Ускова Марина Георгіївна Інформація про аудитора Сертифікат аудитора - Серія "А" № 002055, виданий 

на підставі рішення Аудиторської палати України від 30.03.1995 року за № 28, востаннє продовжено на підставі рішення Аудиторської палати 
України від 26.03.2009 року за № 200/2, терміном дії - до 30.03.2014 року. Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які 

можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 

Свідоцтво серія А № 000783 від 28.09.2004р., видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, подовжене 
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.05.2009 року №312, чинне до 30.03.2014 року 

Контактний телефон 0-522-24-38-78 Директор ПАФ "АС-аудит" Ускова Марина Георгіївна Сертифікат А (№ 002055) 11 квітня 2013 року 25006, 
Україна, м. Кіровоград, вул. Карла Маркса, б.31/36. тел. (0522) 24-38-78 


