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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.  

Голова Правлiння       Артазей Василь Iванович 

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

М.П. 
29.05.2013 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2012 рік  

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента  

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТОЧМАШ"  

1.2. Організаційно-правова форма емітента  

Акціонерне товариство   

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  

19277566  

1.4. Місцезнаходження емітента  

Київська, Переяслав - Хмельницький, 08401, м.Переяслав - Хмельницький, Петропавлiвська, 34  

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента  

(04567) 5-38-93 (04567)5-38-87  

1.6. Електронна поштова адреса емітента  

micron-tochmash@ukr.net  

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2013 

 (дата) 

2.2. Річна інформація опублікована 
у 

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 
83 

  
30.04.2013 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

2.3. Річна інформація 
розміщена на сторінці http://www.tochmash.com.ua/index.php?do=cat&category=news 

в мережі 
Інтернет 28.05.2013 

  (адреса сторінки)   (дата) 
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Зміст 

1. Основні відомості про емітента: 

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 

б) інформація про державну реєстрацію емітента X 

в) банки, що обслуговують емітента X 

г) основні види діяльності X 

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  

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 емітента  

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

г) інформація про похідні цінні папери  

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів X 

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  

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції  

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 

X 

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 
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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. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського 
обліку 

 

26. Копія(ї) протоколу(ів) 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. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X 

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

 

30. Примітки 

1. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надається, т.щ. 
дiяльнiсть Товариства лiцензуванню не пiдлягає. 2. Вiдомостi щодо належностi емiтента до 
будь-яких об'єднань пiдприємств не надаються, т.щ. Товариство не входить до об'єднаннь. 3. 
Iнформацiя про рейтингове агенство не надається, тому що згiдно з законодавством України 
Товариство та акцiї, випущенi їм, не потребують визначення рейтингової оцiнки. 4. Iнформацiя 
щодо засновникiв/учасникiв емiтента - фiзичних осiб не надається, т.щ. Засновники-фiзичнi 
особи у Товариства вiдсутнi. 5. Iнформацiя про фiзичних осiб, якi володiють 10% та бiльше 
акцiй емiтента не надається, тому що таких осiб не iснує. 6. Iнформацiя про випуски 
процентних, дисконтних, цiльових (безпроцентних) облiгацiй, похiдних цiнних паперiв та про 
iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) не надаються, т.щ. Товариством не 
випускались зазначенi цiннi папери. 7. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї 
основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, 
тому що у Товариства дохiд (виручка) менше нiж 5 млн.грн. 8. Iнформацiя про гарантiї третьої 
особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не надається, тому такi цiннi папери не 
випускались. 9. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй та Iнформацiя про склад, структуру 
i розмiр iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати 
чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски 
iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв на надається, тому що 
Товариством не випускались iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, цiльовi облiгацiї, 
виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, iншi iпотечнi цiннi папери. 
10. Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, 
що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН не 
надаються, тому що Товариство не випускало сертифiкати ФОН. 11. Звiт про стан об'єкта 
нерухомостi не надається, т.щ. Товариство не випускала цiльових облiгацiй, виконання 
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зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 12. Звiт про корпоративне управлiння 
не надається тому що Товариство не є фiнансовою установою. 
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3. Основні відомості про емітента 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТОЧМАШ" 

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 

ПАТ "Завод "ТОЧМАШ" 

3.1.3. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3.1.4. Поштовий індекс 

08401 

3.1.5. Область, район 

Київська, Переяслав - Хмельницький 

3.1.6. Населений пункт 

м.Переяслав - Хмельницький 

3.1.7. Вулиця, будинок 

Петропавлiвська, 34 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 

ААВ 326339 

3.2.2. Дата державної реєстрації 

28.06.1996 

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

Виконавчий комiтет Переяслав-Хмельницької мiської ради Київської областi 

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 

14244060 

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 

14244060 

3.3. Банки, що обслуговують емітента 

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній 
валюті 

Публiчне акцiонерне товариство "ВТБ Банк" 

3.3.2. МФО банку 

321767 

3.3.3. Поточний рахунок 

26008010067025 

  

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

вiдсутнiй  

3.3.5. МФО банку  

0  

3.3.6. Поточний рахунок  
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д/н  

3.4. Основні види діяльності 

68.20 [2010]Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 

28.15 [2010]Виробництво пiдшипникiв, зубчастих передач, елементiв механiчних передач i приводiв 

28.30 [2010]Виробництво машин i устатковання для сiльського та лiсового господарства 
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4. 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) 

Регiональне вiддiлення Фонду 
державного майна України по 

Запорiзькiй областi 
20495280 

69001Україна м.Запорiжжя 
вул. Перемоги, буд. 50 

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 

 



 8 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 7 Середня чисельнiсть позаштатних 
працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 3 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного 
робочого часу (дня, тижня) (осiб): 7 Фонд оплати працi: 22,9 тис. грн. Фонд оплати працi фактично зменшився по 
вiдношенню к 2011 року на 50,1%. Товариство не проводить самостiйної кадрової програми.  
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6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

6.1.1. Посада 

Член Ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Чайковський Дмитро Анатолiйович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕС 345756 15.07.1997 Ленiнським РВ ГУ МВС України в Криму 

6.1.4. Рік народження** 

1971 

6.1.5. Освіта** 

Вища. Кримський аграрний державний унiверситет 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

8 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Фiнансовий директор ТОВ "ТД –АТОН" 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода не передбачена. Особа 
призначена рiшенням загальних зборiв 24.04.2012 р. Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини особа не 
має. Загальний стаж роботи 11 р. Основне мiсце роботи - заступник директора ТОВ "ТД –АТОН" (Код за ЄДРПОУ 
36698743, 04073 м.Київ пров.Куренiвський, 19/5).Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах 
посадова особа вiдомостей не надала. 

* 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. 

6.1.1. Посада 

Член Ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Портянко Олександр Сергiйович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

НН 369266 26.09.1997 Коропським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл. 

6.1.4. Рік народження** 

1981 

6.1.5. Освіта** 

Вища .Сумський нацiональний аграрний унiверситет. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

5 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Начальник вiддiлу бюджетування ПрАТ "ХК "Укртехнопром" 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода не передбачена. Особа 
призначена рiшенням загальних зборiв 24.04.2012 р. Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини особа не 
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має. Загальний стаж роботи 10 р. Основне мiсце роботи - начальник вiддiлу бюджетування ТОВ "ТД -АТОН" (Код за 
ЄДРПОУ 36698743, 04073 м.Київ пров.Куренiвський, 19/5). Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших 
пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. 

* 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. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Артазей Андрiй Iванович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

АС 325176 19.08.1997 Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй обл. 

6.1.4. Рік народження** 

1970 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Київський торгiвельно-економiчний унiверситет, економiст 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

19 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Голова Правлiння ЗАТ "Укрмото" 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода не передбачена. За звiтний 
перiод змiн у складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини особа не має. 
Загальний стаж роботи 25 р. Основне мiсце роботи – Генеральний директор ТОВ "Атон-Груп" (Код за ЄДРПОУ 
36146790, 04073 м.Київ пров.Куренiвський, 19/5). Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах 
посадова особа вiдомостей не надала. 

* 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. 

6.1.1. Посада 

Голова Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Артазей Василь Iванович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

АС 322856 04.08.1997 Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй обл. 

6.1.4. Рік народження** 

1974 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Київський iнститут народного господарства, фiнансист 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

15 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник Голови Правлiння ВАТ "Iнженерна компанiя "Досвiд" 

6.1.8. Опис 
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Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату, 
встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на 
розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. За звiтний перiод змiн у складi 
посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи 
20 р. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. 

* 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. 

6.1.1. Посада 

Заступник Голови Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Найдьонов Вiталiй Георгiйович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

СМ 114775 26.11.1999 Переяслав-Хмельницьким РВ ГУ МВС України в Київськiй обл. 

6.1.4. Рік народження** 

1945 

6.1.5. Освіта** 

Вища. Сибiрський металургiчний iнститут. iнженер-металург 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

40 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Чубуки", заступник генерального директора 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату, 
встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на 
розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. За звiтний перiод змiн у складi 
посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи 
51 р. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. 

* 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. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Валiєв Сергiй Робертович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

ВР 038867 16.10.2002 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

1970 

6.1.5. Освіта** 

Вища. Львiвський державний унiверситет, фiнансист 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

16 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Голова Наглядової ради ВАТ "Луцьк Фудз" 45632, Волинська обл., Луцький р-н, с. Змiїнець, вул. Левадна, 2а. 
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6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода не передбачена. За звiтний 
перiод змiн у складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини особа не має. 
Загальний стаж роботи 24 р. Основне мiсце роботи - голова наглядової ради ПАТ "Луцьк Фудз" (код ЄДРПОУ 00377163, 
45632, Волинська обл., Луцький р-н, с. Змiїнець, вул. Левадна, 2а.) Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших 
пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової 
винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах. 

* 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. 

6.1.1. Посада 

Заступник Голови Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Макаркiн Сергiй Миколайович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

СМ 222191 08.08.2000 Переяслав -Хмельницьким РВ ГУ МВС України в Київськiй обл. 

6.1.4. Рік народження** 

1955 

6.1.5. Освіта** 

Вища. Київський iнститут iнженерiв цивiльної гражданской авiацiї. Iнженер-механiк 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

30 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ДП "Завод "Точмаш", директор 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату, 
встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на 
розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. За звiтний перiод змiн у складi 
посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи 
39 р. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. 

* 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. 

6.1.1. Посада 

Голова Ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Черниш Iрина Станiславiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

ТТ 005896 05.08.2010 Днiпровським РУ ГУ МВС в м.Києвi 

6.1.4. Рік народження** 

1970 

6.1.5. Освіта** 

Вища. Київський iнститут народного господарства. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

15 
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6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник головного бухгалтера ПрАТ "ХК "Укртехнопром" 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода не передбачена. Особа 
призначена рiшенням загальних зборiв 24.04.2012 р. Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини особа не 
має. Загальний стаж роботи 21 р. Основне мiсце роботи - заступник головного бухгалтера ТОВ "ТД -АТОН" (Код за 
ЄДРПОУ 36698743, 04073 м.Київ пров.Куренiвський, 19/5). Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших 
пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. 

* 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. 

6.1.1. Посада 

Голова Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Бояршин Микола Iванович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

сн 436289 31.01.1997 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

6.1.4. Рік народження** 

1943 

6.1.5. Освіта** 

Вища. Київський полiтехнiчний iнститут, iнженер-системотехнiк, кандидат технiчних наук 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

39 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Голова Правлiння ВАТ "Iнженерна компанiя "Досвiд" 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода не передбачена. За звiтний 
перiод змiн у складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини особа не має. 
Загальний стаж роботи 50 р. Основне мiсце роботи - Голова Наглядової ради ТОВ "Атон-Груп" (Код за ЄДРПОУ 
36146790, 04073, м.Київ пров.Куренiвський, 19/5). Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах 
посадова особа вiдомостей не надала. 

* 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. 



 
14 

6.2. 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 

Кількість 
акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані на 
пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Член Ревiзiйної 
комiсiї 

Чайковський Дмитро 
Анатолiйович 

ЕС 345756 15.07.1997 Ленiнським РВ ГУ МВС 
України в Криму 

01.01.1900 0 0 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної 
комiсiї 

Портянко Олександр 
Сергiйович 

НН 369266 26.09.1997 Коропським РВ УМВС 
України в Чернiгiвськiй обл. 

01.01.1900 0 0 0 0 0 0 

Член 
Наглядової 

ради 

Валiєв Сергiй 
Робертович 

ВР 038867 16.10.2002 Луцьким МВ УМВС України 
у Волинськiй областi 

01.01.1900 0 0 0 0 0 0 

Голова 
Правлiння 

Артазей Василь 
Iванович 

АС 322856 04.08.1997 Луцьким МУ УМВС України 
у Волинськiй обл. 

01.01.1900 0 0 0 0 0 0 

Голова 
Наглядової 

ради 

Бояршин Микола 
Iванович 

СН 436289 31.01.1997 Печерським РУ ГУ МВС 
України в м. Києвi 

07.07.2008 20400 0.14 20400 0 0 0 

Заступник 
Голови 

Правлiння 

Найдьонов Вiталiй 
Георгiйович 

СМ 114775 26.11.1999 Переяслав-Хмельницьким 
РВ ГУ МВС України в Київськiй обл. 

14.10.1996 500 0.0035 500 0 0 0 

Член 
Наглядової 

ради 

Артазей Андрiй 
Iванович 

АС 325176 19.08.1997 Луцьким МУ УМВС України 
у Волинськiй обл. 

01.01.1900 0 0 0 0 0 0 

Голова 
Ревiзiйної 

комiсiї 

Черниш Iрина 
Станiславiвна 

ТТ 005896 05.08.2010 Днiпровським РУ ГУ МВС в 
м.Києвi 

01.01.1900 0 0 0 0 0 0 

Заступник 
Голови 

Правлiння 

Макаркiн Сергiй 
Миколайович 

СМ 222191 08.08.2000 Переяслав -Хмельницьким 
РВ ГУ МВС України в Київськiй обл. 

01.01.1900 0 0 0 0 0 0 

Усього 20900 0.1435 20900 0 0 0 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  
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7. 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 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані на 
пред'явника 

ТОВ "УКРМОТО" 32671424 
04050 Україна м. Київ 

Шевченкiвський м.Київ вул. 
Мельникова 12, 

20.12.2007 42917641 75.3255 42917641 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 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані на 
пред'явника 

Усього 42917641 75.3255 42917641 0 0 0 

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

Вид загальних 
зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 
проведення 

24.04.2012 

Кворум 
зборів** 

75.5 

Опис 

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання робочих органiв, затвердження регламенту роботи та порядку 
проведення загальних зборiв. 2. Затвердження звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 
за 2011 рiк. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства. 3. Затвердження звiту Наглядової ради про роботу за 2011 
рiк. 4. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї про пiдсумки роботи за 2011 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту, балансу 
та фiнансових результатiв Товариства за 2011 рiк. 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 
результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2011 роцi. 7. Прийняття рiшення про припинення повноважень 
Наглядової ради Товариства, обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових чи, трудових договорiв 
(контрактiв) членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання таких договорiв (контрактiв). 8. 
Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства, обрання членiв Ревiзiйної комiсiї, затвердження 
умов договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання таких договорiв. 9. Про внесення 
та затвердження змiн до Статуту Товариства. 10. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися 
Товариством протягом року. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: не подавались Результати 
розгляду питань порядку денного: обранi робочi органи, затверджений регламент, затверджено Звiт Правлiння, основнi напрямки 
дiяльностi, Звiт Наглядової ради, Звiти та висновки Ревiзiйної комiсiї, рiчний звiт та баланс, порядок розподiлу прибутку, внесено 
змiни до Статуту, переобрано членiв Наглядової ради та затверджено умови договорiв з ними, вiдкликано та обрано членiв 
Ревiзiйної комiсiї та затверджено умови договорiв з ними, схвалено значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством 
протягом року. 
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9. 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 

01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 

Дата виплати дивідендів 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 

Опис Дивiденди за попереднiй та звiтний перiоди не нараховувались та не сплачувались. 
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10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВ "Компанiя "Базис-реєстр" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24572971 

Місцезнаходження 04073 Україна м. Київ Оболонський м. Київ Московський проспект, 21 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АВ389567 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.05.2010 

Міжміський код та телефон /044/ 531-40-26, 531-40-53 

Факс /044/ 531-40-42, 531-40-48 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру 
власникiв iменних цiнних паперiв 

Опис Ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв за договором № 4р -2001 вiд 23 
сiчня 2001 року. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Сервiс-аудит" 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32205930 

Місцезнаходження 04209 Україна м. Київ Оболонський м.Київ вул. Героїв Днiпра, 41 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

3090 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

Аудиторська палата України, Рiшення №118 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.12.2002 

Міжміський код та телефон (044) 501-26-41 

Факс (044) 501-26-41 

Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту 

Опис Особа здiйснює аудиторську перевiрку та пiдтверджує фiнансову звiтнiсть товариства 
на пiдставi разового договору. 
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11. Відомості про цінні папери емітента 

11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску 

Найменування органу, 
що зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування 
та форма випуску 

Номінальна 
вартість акцій 

(грн.) 

Кількість 
акцій (штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 
статутному капіталі 

(у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15.02.1999 48/08/1/99 
Запорiзьке територiальне 

управлiння ДКЦПФР 
UA 4000023998 

Акція проста 
документарна 

іменна 
Документарні іменні 0.25 56976240 14244060 100 

Опис 
Торгiвля акцiями Товариства здiйснюється на позабiржовому ринку. На бiржових торгах, та на органiзацiйно оформлених позабiржових торгiвельних системах акцiї не 
обертаються. Торгiвля акцiями проводиться тiльки на ринку України. Акцiї Товариства не включались та не виключались з лiстiнгу фондових бiрж. Протягом звiтного перiоду 
додаткового випуску не проводилось. Дострокове погашення не здiйснювалось. 
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11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук) 800 

у тому числі:  
- сертифікатів акцій 

800 

- сертифікатів облігацій 0 

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

Акція проста 0 

Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) 660 

у тому числі:  
- сертифікатів акцій 

660 

- сертифікатів облігацій 0 

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

Акція проста 0 

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді 0 

у тому числі:  
- сертифікатів акцій 

0 

- сертифікатів облігацій 0 

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

Акція проста 0 
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12. Опис бізнесу 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

Товариство засновано у 1996 роцi . Ухвалою Господарського суду Київської областi вiд 18.02.2009 р.припинено 
провадження у справi про банкрутство товариства, що тривало з 07.09.2001 р. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 
17.06.2009 р. найменування товариства змiнено з Вiдкритого акцiонерного товариства "Iнженерна компанiя "Досвiд" на 
Вiдкрите акцiонерне товариство "Завод "Точмаш". На виконання положень Закону України "Про акцiонернi товариства" , 
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2011 р. найменування товариства змiнено змiнено на Публiчне 
акцiонерне товариство "Завод "Точмаш". 

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 

У звiтному перiодi функцiонувало Дочiрнє пiдприємство "Торговий дiм "Точмаш". 

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

Протягом звiтного перiоду пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили. 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку 
та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Облiкова полiтика пiдприємства ведеться згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в 
Українi" вiд 16.07.99р. №996 - ХIУ i "Положеннями бухгалтерського облiку" (ПБО), наказом Мiнфiну України "Про 
затвердження плану рахункiв бухгалтерського облiку" i "Iнструкцiї про його застосування" вiд 30.09.99р. №291. 
Бухгалтерський облiк ведеться за Мiжнародною системою стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО). Фiнансова 
звiтнiсть до ДКЦПФР пiдготовлена за методичними рекомендацiями, затвердженими Рiшеннями ДКЦПФР та вiдповiдає 
вимогам МСБО i надається у форматi, що визначений НП(С)БО. Основнi засоби у звiтностi вiдображено за балансовою 
вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Нарахування амортизацiї провадиться методом лiнiйного 
зменшення залишкової вартостi. Амортизацiя на МШП нараховується в розмiрi 100% в першому мiсяцi використання. До 
складу запасiв включаються: - сировина, основнi та допомiжнi матерiали; - придбанi напiвфабрикати та комплектуючi; - 
паливно-мастильнi матерiали; - запаснi частини; - незавершене виробництво та готова продукцiя; - товари, що придбанi 
для подальшої реалiзацiї. Запаси облiковуються за собiвартiстю, яка включає витрати на придбання та доставку. 
Вибуття запасiв облiковується за методом ФIФО. Дебiторська заборгованiсть визнається активом одночасно з 
визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг. Поточнi зобов'язання вiдображаються за сумою 
погашення. 

Текст аудиторського висновку 

 
 
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) 
щодо фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "ТОЧМАШ" за 2012 рiк 
ЗВIТ ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 
Ми провели аудит попередньої фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "ТОЧМАШ", 
що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, 
рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також з стислого викладу суттєвих 
принципiв облiкової полiтики та iнших примiток, включаючи iнформацiю, яка пояснює вплив переходу з попередньо 
застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалi разом – "попередня фiнансова звiтнiсть").  
Основнi вiдомостi про емiтента  
Найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТОЧМАШ" 
Iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ 19277566 
Органiзацiйно-правова форма акцiонерне товариство 
Мiсцезнаходження юридичної особи 08401 Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавлiвська, 34 
Державна реєстрацiя зареєстровано 28.06.1996 року  
запис №1 358 120 0000 000184 
виписка ААВ 326339 
Телефон (044) 675-38-93 
Остання реєстрацiя змiн до установчих документiв 19.04.2012 р. запис №1 358 105 0011 000184 
Орган, що здiйснив реєстрацiю Виконавчий комiтет Переяслав-Хмельницької мiської ради Київської обл. 
Види дiяльностi 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна (основний),  
24.53 Лиття легких кольорових металiв,  
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28.15 Виробництво пiдшипникiв, зубчастих передач, елементiв механiчних передач i приводiв,  
28.30 Виробництво машин i устатковання для сiльського та лiсового господарства,  
46.69 Оптова торгiвля iншими машинами й устаткованням,  
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля 
Керiвник Артазей Василь Iванович 
Попередню фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у примiтцi 
концептуальної основи спецiального призначення, що грунтується на застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 
1 "Перше застосування МСФЗ". 
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 31.12.2012 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 31.12.2012 року. 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за попередню фiнансову звiтнiсть 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання попередньої фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною 
концептуальною основою спецiального призначення, описаною в примiтцi. Управлiнський персонал також несе 
вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання 
фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 
Вiдповiдальнiсть аудитора 
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї попередньої фiнансової звiтностi на основi результатiв 
проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд 
нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що 
попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у 
попереднiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих 
викривлень попередньої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор 
розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання попередньої фiнансової 
звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 
ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних 
облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання 
попередньої фiнансової звiтностi.  
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.  
 
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки 
Ми не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть та вартiсть запасiв та основних засобiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "ТОЧМАШ" станом на 31.12.2012 року за допомогою наших аудиторських процедур, оскiльки не 
спостерiгали за рiчною iнвентаризацiєю оборотних i необоротних активiв.  
Умовно-позитивна думка 
Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що за винятком вказаних вище обмежень, прийнята система бухгалтерського 
облiку в цiлому задовольняє законодавчим i нормативним вимогам, дiючим в Українi. 
Отриманi нами результати перевiрки в цiлому достатнi та вiдповiднi аудиторським доказам для висловлення нашої 
умовно-позитивної думки, за винятком питання, про яке йдеться у параграфi Пiдстава для висловлення умовно-
позитивної думки. Таким чином, за виключенням обмежень, зазначених в попередньому параграфi та в зв’язку з 
невiдповiднiстю структури та форми фiнансової звiтностi вимогам МСБО 1, аудитор вважає, що фiнансова звiтнiсть 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "ТОЧМАШ" справедливо i достовiрно в усiх суттєвих аспектах 
вiдображає фiнансовий стан товариства на 31 грудня 2012 р. та її фiнансовi результати за 2012 рiк вiдповiдно до 
установлених вимог чинного Законодавства України i прийнятої облiкової полiтики. 
 
Висновок 
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи 
спецiального призначення, описаної в примiтцi, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та 
тлумачень та облiкових полiтик, згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2012 року. 
Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання 
Ми звертаємо увагу на Примiтку, яка пояснює ймовiрнiсть внесення коригувань у вхiднi залишки балансу на 01.01.2012 
р. та попередню фiнансову звiтнiсть за 2011 рiк пiд час складання балансу першого повного пакету фiнансової звiтностi 
за МСФЗ станом на 31.12.2012 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 "ЗАВОД "ТОЧМАШ", результатiв його операцiйної дiяльностi та руху 
грошових коштiв згiдно з МСФЗ. Наша думка не модифiкована щодо цього питання. 
Попередню фiнансову звiтнiсть ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "ТОЧМАШ" було складено в 
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процесi змiни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фiнансова звiтнiсть ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "ТОЧМАШ" може бути не прийнятною для iнших цiлей. 
Цей аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) може бути представлено вiдповiдним органам Нацiональної 
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 
 
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ 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.  
Вiдповiднiсть вимогам чинного законодавства вартостi чистих активiв 
З метою порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу, на виконання вимог статтi 155 "Статутний 
капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, аудитором був розрахований розмiр чистих активiв 
Товариства у вiдповiдностi до методики, викладенiй в рiшеннi НКЦПФР вiд 17.11.2004 року № 485 "Про схвалення 
Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств".  
Розрахункова вартiсть чистих активiв станом на кiнець звiтного року дорiвнює 17963 тис.грн., тобто є бiльшою вiд 
розмiру статутного капiталу, який дорiвнює 14244 тис.грн. На пiдставi проведеного розрахунку аудитор пiдтверджує 
вiдповiднiсть розмiру чистих активiв Товариства вимогам чинного законодавства. 
Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю (МСА720 "Вiдповiдальнiсть 
аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть") 
Аудитор ознайомився з iншою iнформацiєю, оскiльки iснує можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених 
викривлень, якi є не всеохоплюючими мiж перевiреною аудитором фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, та не 
ставлять пiд сумнiв достовiрнiсть перевiреної аудитором фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. 
Виконання значних правочинiв 
Аудитором отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, що акцiонерне товариство не здiйснювало значних 
правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства) за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, 
вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства". 
Невиконаних угод – немає. 
У звiтному перiодi мав мiсце судовий спiр за позовоми емiтента до Переяслав-Хмельницької ОДПI в Київськiй областi 
про оскарження податкового повiдомлення-рiшення. 
Стан корпоративного управлiння 
Органи управлiння товариством 
Органами управлiння Товариства є: 
Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган управлiння, до компетенцiї якого входить вирiшення будь-яких питань стосовно 
дiяльностi Товариства.  
Наглядова рада Товариства - колегiальний орган управлiння, який здiйснює контроль за дiяльнiстю Виконавчого органу 
та захист прав акцiонерiв Товариства та пiдзвiтна у своїй роботi загальним зборам акцiонерiв. Наглядова рада 
обирається з числа акцiонерiв в кiлькостi трьох осiб на 3 роки. 
Правлiння Товариства - колегiальний виконавчий орган, що здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, 
пiдзвiтне у своїй роботi наглядовiй радi та загальним зборам акцiонерiв Товариства.  
Ревiзiйна комiсiя - колегiальний контролюючий орган Товариства, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською 
дiяльнiстю Товариства. Ревiзiйна комiсiя обирається загальними зборами акцiонерiв в складi трьох осiб термiном на 3 
роки. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна загальним зборам акцiонерiв. 
В Товариствi створена така система корпоративного управлiння, що забезпечує досягнення цiлей поставлених перед 
Товариством, вiдповiдає iнтересам, як самого Товариства, так i iнтересам його акцiонерiв. Дана система корпоративного 
управлiння забезпечує дiєвий монiторинг та сприяє ефективному використанню ресурсiв Товариства, передбачаючи 
такий розподiл прав та обов’язкiв мiж членами корпоративних вiдносин (виконавчим органом, Наглядовою радою, 
Ревiзiйною комiсiєю, акцiонерами, iншими зацiкавленими особами), що забезпечує дiєвi чiткi правила та процедури 
помiркованого прийняття рiшень стосовно фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. 
Органiзацiйна структура товариства 
Основнi виробничi потужностi акцiонерного товариства розташованi за адресою: 08401 Київська обл., м. Переяслав-
Хмельницький, вул. Петропавлiвська, 34 
Управлiнський персонал акцiонерного товариства розташовано за адресою: 08401 Київська обл., м. Переяслав-
Хмельницький, вул. Петропавлiвська, 34 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТОЧМАШ" не входить до складу асоцiацiй, консорцiумiв, концернiв та 
iнших об"єднань за галузевими, територiальними та iншими принципами. 
Корпоративне управлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "ТОЧМАШ" здiйснюється, на нашу 
думку, по правилам та процедурам прийняття рiшень, щодо дiяльностi товариства, а також розподiл прав i обов’язкiв 
мiж органами товариства та його учасниками стосовно управлiння вiдповiдно до положення про корпоративне 
управлiння та Статутом. 
Аудитор не отримав повного розумiння основних заходiв, якi товариство використовувало для монiторингу внутрiшнього 
контролю за фiнансовою звiтнiстю, включаючи тi, що стосуються доречних для аудиту заходiв контролю, а також те, як 
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товариство iнiцiює заходи з виправлення недолiкiв у своїх заходах (МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих 
викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища"). 
Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 
"Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi") 
Отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, що стосуються оцiнених ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок 
шахрайства, через розробку i застосування прийнятих дiй у вiдповiдь. Конкретнi дiї у вiдповiдь на оцiнку аудитором 
ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є проведена нами iдентифiкацiя умов, а також оцiнки класiв 
операцiй, залишкiв на рахунках, розкриття iнформацiї та тверджень, на якi вони можуть впливати, а саме: 
- виконанi процедури по дебiторськiй та кредиторський заборгованостi (акти звiрянь),пiдготовлених управлiнським 
персоналом; 
- проведенi пiдрахунки залишкiв на кiнець звiтного перiоду для мiнiмiзацiї ризику незалежного манiпулювання протягом 
перiоду мiж здiйсненням пiдрахункiв i кiнцем звiтного перiоду; 
- використовували комп’ютеризованi методи аудиту, якi мiстяться в електронних файлах операцiй; 
- здiйснено тестування цiлiсностi записiв та операцiй, створених за допомогою комп’ютера; 
- отримали iнформацiю по судовим позовам пiдготовлених управлiнським персоналом; 
- проведена вибiркова перевiрка первинних бухгалтерських документiв та iншої iнформацiї. 
2.8 Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 
Найменування Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "СЕРВIС-АУДИТ" 
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 32205930 
Дата державної реєстрацiї 23.10.2002р. 
Орган, що здiйснив реєстрацiю Оболонська районна у мiстi Києвi Державна адмiнiстрацiя 
Мiсцезнаходження 04209, м. Київ, вул. Героїв Днiпра, 41 
Телефон (факс) (044) 501 26 41 
Поточний рахунок 2600130184 
МФО 300755 
Назва банку Фiлiя АТ БАНКУ "МЕРКУРIЙ" в м. Києвi 
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 3090, Рiшення Аудиторської палати України вiд 
26.12.2002р. № 118; термiн чинностi до 01.11.2017 р. 
Директор Красiльнiков Костянтин Рудольфович 
Сертифiкат аудитора Серiя А № 005304 вiд 27.06.2002 р., дiйсний до 27.06.2017 р. 
2.9 Дата та номер договору на проведення аудиту 
Перевiрка проводилась згiдно Договору на проведення аудиту за №0675/РI-12 вiд 02.04.2013 року в офiсi Виконавця - м. 
Київ, вул. Героїв Днiпра, 41. 
2.10 Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту 
Початок проведення перевiрки – 08 квiтня 2013 року. Перевiрку закiнчено – 22 квiтня 2013 року. Дата видачi висновку – 
22 квiтня 2013 року в м. Києвi в офiсi Замовника. 
 
Директор Аудиторської Фiрми 
"Сервiс-Аудит" Красiльнiков К.Р.  
М.П.  
 
22 квiтня 2013 р. м. Київ 

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 

В зв'язку з тим, що пiдприємство значний перiод знаходилось в процедурi провадження справи про банкрутство , 
основна виробнича дiяльнiсть пiдприємством не здiйснювалася. Основним джерелом доходiв пiдприємства у звiтному 
перiодi була передача в оренду частини незадiяних виробничих примiщень та обладнання. Пiдприємство здiйснює 
заходи направленi на ремонт та вiдновлення виробничих потужностей. 

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 
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В зв'язку з тим, що пiдприємство значний перiод знаходилось в процедурi провадження справи про банкрутство воно не 
мало змоги здiйснювати придбання активiв в тому числi для модернiзацiї виробничих потужностей. 

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 

Виробничi потужностi емiтента знаходяться у м. Переяслав - Хмельницькому, по вул. Петропавловська, 34 i потребують 
значних витрат на ремонт. В зв'язку з фiнансовою кризою потужностi в значнiй мiрi простоюють. У звiтному перiодi 
значних правочинiв щодо основних засобiв емiтент не укладав. Утримання активiв здiйснюється за власнi кошти 
Товариства. На думку Емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. Планiв 
капiтального будiвництва у товариства немає у зв'язку з нестачею фiнансування. Удосконалення основних засобiв 
планується при наявностi коштiв. Володiння ОЗ здiйснюється на правах власностi на постiйнiй основi. Первiсна вартiсть 
основних засобiв 31795,2 тис.грн.; Ступiнь зносу 64,36%; Пiдприємство здiйснює заходи направленi на ремонт та 
вiдновлення виробничих потужностей. Сума нарахованого зносу 21717 тис.грн.; 

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

Серед iстотних проблем, що впливають та можуть вплинути на дiяльнiсть пiдприємства можна видiлити наступнi: 
вiдсутнiсть власних обiгових коштiв на пiдприємствi для пiдготовки виробництва ; свiтова економiчна криза ; погiршення 
фiнансового стану замовникiв; iнфляцiйнi процеси.; змiна податкового законодавства. 

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

Штрафнi санкцiї на пiдприємство у звiтному перiодi не накладались i не сплачувались, фактiв виплати компенсацiй не було. 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних 
потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента 

Фiнансування розвитку пiдприємства здiйснюється за власнi кошти. Кредитами банку та iнвестицiями Товариство не 
користується. Має мiсце недостатнiсть робочого капiталу для поточних потреб. 

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

На кiнець звiтного перiоду вiдсутнi укладенi, але ще не виконанi договори (контракти). 

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) 

Стратегiєю подальшої дiяльностi емiтента є пошук нових напрямкiв дiяльностi та залучення вiдповiдних iнвестицiй. 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за 
звітний рік 

Товариство не здiйснює самостiйних дослiджень та розробок. 

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 

У звiтному перiодi мав мiсце судовий спiр за позовоми емiтента до Переяслав-Хмельницької ОДПI в Київськiй областi 
про оскарження податкового повiдомлення-рiшення. 

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 

Цiннi папери товариства на бiржах та торговельно-iнформацiйних системах не котируються, заяви органiзаторам 
торгiвлi цiнними паперами для допуску до лiстингу не подавались. Акцiї власної емiсiї не викупались. Цiннi папери iнших 
емiтентiв не придбавались i не продавались. Держава акцiями Товариства не володiє. Дивiденди у звiтному перiодi не 
нараховувались та не виплачувались. 
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13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

13.1. 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: 

11369 10049 0 0 11369 10049 

будівлі та споруди 11347 10032 0 0 11347 10032 

машини та 
обладнання 

5 0 0 0 5 0 

транспортні 
засоби 

0 0 0 0 0 0 

інші 17 17 0 0 17 17 

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 11369 10049 0 0 11369 10049 

Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будiвлi та споруди - до повного використання, 
вiдповiдно до технiчних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, вiдповiдно до технiчних 
характеристик; - транспортнi засоби - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - iншi - до повного 
використання, вiдповiдно до технiчних характеристик. Всi основнi засоби власнi, орендованих засобiв немає. Первiсна 
вартiсть основних засобiв: будинки, споруди та передавальнi пристрої 28148 тис. грн., машини та обладнання 3591 тис.грн., 
транспортнi засоби 19 тис.грн., iншi 34 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: будинки та споруди 64,36%, машини та 
обладнання 100%, транспортнi засоби 100%, iншi 52,94% Ступiнь використання основних засобiв: всi основнi засоби 
використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 21717 тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: 
суттєвих змiн не було. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмеження вiдсутнi. 
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13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 
показника 

За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 
чистих активів (тис. 
грн)  

17963 19955 

Статутний капітал 
(тис. грн.)  

14244 14244 

Скоригований 
статутний капітал (тис. 
грн)  

14244 14244 

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до 
"Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням 
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової 
звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 
3719 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного 
перiоду становить 3719 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець 
попереднього перiоду становить 5711 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим 
статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 5711 тис.грн.  

Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 
Цивiльного кодексу України дотримуються. 
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13.3. 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 

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 

Податкові зобов'язання X 69 X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X 

Інші зобов'язання X 3454 X X 

Усього зобов'язань X 3523 X X 

Опис: д/н 
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15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом періоду 

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації 

1 2 3 

24.04.2012 26.04.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

24.04.2012 26.04.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

26.04.2012 26.04.2012 Спростування  
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ІНФОРМАЦІЯ 
про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2012 1 0 

2 2011 1 0 

3 2010 0 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): Позачерговi збори не скликались Так 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні 



 31 

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради  3 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  2 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  1 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  3 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  4 

 

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)  Комiтети не утворювались 

Інші (запишіть)  д/н 

 

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): д/н  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 X  
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товариства  

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 

Члени правління (директор)  Так Так Так 

Загальний відділ  Ні Ні Ні 

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)  Ні Ні Ні 

Юридичний відділ (юрист)  Ні Ні Ні 

Секретар правління  Ні Ні Ні 

Секретар загальних зборів  Ні Ні Ні 

Секретар наглядової ради  Ні Ні Ні 

Корпоративний секретар  Ні Ні Ні 

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами  Ні Ні Ні 

Інше(запишіть): Iншi особи  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 Так Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)  Ні Так Ні 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 Так 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  Так Ні 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 Так Ні Ні 

Затвердження аудитора  Ні Ні Так Ні 
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Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Так Так 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) Ні 

 
 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X  

Положення про наглядову раду  X  

Положення про виконавчий орган (правління)  X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію  X  

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

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  

Фінансова звітність, результати 
діяльності  

Так Так Так Так Ні 

Інформація про акціонерів, які володіють 
10 відсотків та більше статутного 
капіталу  

Так Так Ні Ні Ні 

Інформація про склад органів управління 
товариства  

Так Так Так Ні Ні 

Статут та внутрішні документи  Так Ні Так Ні Ні 

Протоколи загальних зборів акціонерів 
після їх проведення  

Ні Ні Так Ні Ні 

Розмір винагороди посадових осіб 
акціонерного товариства  

Ні Ні Ні Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім 
аудитором протягом останніх трьох років?  

 Так Ні 

Не проводились взагалі   X 

Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік  X  

Частіше ніж раз на рік   X 
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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) Ні 
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох 
років? 

 Так Ні 

Випуск акцій   X 

Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій   X 

Кредити банків   X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

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   

Не визначились  X 

 

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? Ні 

 

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) У звiтному перiодi змiна особи, яка веде 
облiк прав власностi на цiннi папери 

емiтента у депозитарнiй системi України 
не вiдбувалась. 

 

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: 01.01.1900 ; яким органом управління прийнятий: д/н  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) 
корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н  

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в 
акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого 
відхилення протягом року д/н  
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Звіт про корпоративне управління* 

Мета провадження діяльності фінансової установи 

Товариство не є фiнансовою установою 

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх 
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 

Товариство не є фiнансовою установою 

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу 
фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або 
споживачам фінансових послуг. 

Товариство не є фiнансовою установою 

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до 
членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів. 

Товариство не є фiнансовою установою 

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність 
такої системи. 

Товариство не є фiнансовою установою 

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю). 

Товариство не є фiнансовою установою 

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи 
розмір, або їх відсутність. 

Товариство не є фiнансовою установою 

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у 
статуті фінансової установи розмір. 

Товариство не є фiнансовою установою 

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи 
іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність. 

Товариство не є фiнансовою установою 

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків 
фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 

Товариство не є фiнансовою установою 

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року. 

Товариство не є фiнансовою установою 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 

Товариство не є фiнансовою установою 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги 
фінансовій установі. 

Товариство не є фiнансовою установою 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися 
фінансовій установі протягом року. 

Товариство не є фiнансовою установою 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення 
виконання функцій внутрішнього аудитора. 

Товариство не є фiнансовою установою 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх 
п`яти років. 

Товариство не є фiнансовою установою 
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Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою 
України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 
аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових 
послуг. 

Товариство не є фiнансовою установою 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму 
розгляду скарг. 

Товариство не є фiнансовою установою 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по 
батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги. 

Товариство не є фiнансовою установою 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду 
фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що 
надійшли, та кількість задоволених скарг). 

Товариство не є фiнансовою установою 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до 
суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду. 

Товариство не є фiнансовою установою 
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число)  

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТОЧМАШ" за ЄДРПОУ 19277566 

Територія  за КОАТУУ 3211000000 

Організаційно-правова 
форма господарювання 

Акціонерне товариство  за КОПФГ 230 

Орган державного 
управління 

 за КОДУ 7794 

Вид економічної діяльності  за КВЕД 28.15 

Середня кількість 
працівників 

7  

Одиниця виміру: тис.грн.  

Адреса 
Петропавлiвська, 34, м.Переяслав - Хмельницький, Переяслав - 

Хмельницький, Київська область, 08401, Україна 
 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):     

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності V  

Форма № 1-м 

Баланс на 31.12.2012 р. 

 

Актив Код рядка 
На початок звітного 

періоду 
На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Незавершене будівництво 020 10252 10252 

Основні засоби: 

- залишкова вартість 030 11369 10049 

- первісна вартість 031 31795 31766 

- знос 032 ( 20426 ) ( 21717 ) 

Довгострокові біологічні активи: 

- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

- первісна вартість 036 0 0 

- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції 040 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Усього за розділом I 080 21621 20301 

II. Оборотні активи 

Виробничі запаси 100 527 530 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Готова продукція 130 180 91 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

- чиста реалізаційна вартість 160 566 196 

- первісна вартість 161 566 600 

- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 404 ) 

Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 5 5 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 270 270 
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Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

- в національній валюті 230 6 0 

- у тому числі в касі 231 0 0 

- в іноземній валюті 240 0 0 

Інші оборотні активи 250 97 95 

Усього за розділом II 260 1651 1187 

III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0 

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 23272 21488 

Пасив Код рядка 
На початок звітного 

періоду 
На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал 

Статутний капітал 300 14244 14244 

Додатковий вкладений капітал 320 14041 14041 

Резервний капітал 340 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -8330 -10322 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Усього за розділом I 380 19955 17963 

II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 2 2 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 412 412 

ІV. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 500 0 0 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 637 643 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 

- з бюджетом 550 54 69 

- зі страхування 570 0 1 

- з оплати праці 580 0 1 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, 
утримуваними для продажу 

605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 2212 2397 

Усього за розділом IV 620 2903 3111 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 23272 21488 

 

Примітки д/н 
 

Керівник Артазей В.I. 
 

Головний бухгалтер посада не передбачена 
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Форма N 2-м 

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
за 31.12.2012 р. 

 

Стаття Код рядка За звітний період 
за аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 370 440 

Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 62 ) ( 73 ) 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
(010-020) 

030 308 367 

Інші операційні доходи 040 0 9 

Інші доходи 050 13 53 

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 321 429 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  080 ( 0 ) ( 1192 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 2313 ) ( 846 ) 

у тому числі: 091 0 0 

 092 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 100 ( 0 ) ( 9 ) 

Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 2313 ) ( 2047 ) 

Фінансовий результат до оподаткування (070 -120) 130 -1992 -1618 

Податок на прибуток 140 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий прибуток (збиток) (130 -140) 150 -1992 -1618 

Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 

201 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних 
біологічних активів 

202 0 0 

 

Примітки д/н 
 

Керівник Артазей В.I. 
 

Головний бухгалтер посада не передбачена 
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової 
звітності 

Текст приміток 

Примiтки до фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Завод "Точмаш" за 2012 рiк 
1. Iнформацiя про Товариство. 
Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Точмаш" (надалi – Товариство) є правонаступником всiх прав та обов’язкiв 
Вiдкритого акцiонерного товариства "Завод "Точмаш". Засновниками Товариства є фiзичнi та юридичнi особи-резиденти 
України. 
Мiсцезнаходження Товариства: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавлiвська, 34 . 
Основними видами дiяльностi, якими займається товариство є: 
- Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна; 
- Виробництво пiдшипникiв, зубчастих передач, елементiв механiчних передач i приводiв;  
- Виробництво машин i устаткування для сiльського та лiсового господарства. 
2. Умови функцiонування, ризики та економiчна ситуацiя в Українi. 
Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякi особливостi, якi 
бiльшою мiрою властивi економiцi, що розвивається. Такi особливостi включають, 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. Як наслiдок, операцiям в Українi властивi ризики, не 
типовi для країн iз розвинутою економiкою.  
На українську економiку впливають ринковi коливання та зниження темпiв економiчного розвитку у свiтовiй економiцi. 
Свiтова фiнансова криза призвела до зниження валового внутрiшнього продукту, нестабiльностi на ринках капiталу, 
суттєвого погiршення лiквiдностi в банкiвському секторi та ускладнення умов кредитування в Українi.  
Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, якi вживаються урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектору та 
забезпечення лiквiдностi українських банкiв i компанiй, iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел 
капiталу, а також вартостi капiталу для Товариства та його контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, 
результати операцiй та економiчнi перспективи Товариства. 
В той час як керiвництво вважає, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для пiдтримки економiчної стабiльностi 
Товариства в умовах, що склалися, подальше погiршення ситуацiї у зазначених вище галузях може мати негативний 
вплив на результати та фiнансовий стан Товариства, який неможливо визначити на даний момент. 
3. Основа складання звiтностi 
Фiнансова звiтнiсть Товариства на 31 грудня 2011 року була пiдготовлена у вiдповiдностi з Нацiональними положеннями 
(стандартами) бухгалтерського облiку України. Цi стандарти були прийнятi в якостi попереднiх загальноприйнятих 
принципiв бухгалтерського облiку згiдно з визначенням МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi" (МСФЗ 1) для цiлей пiдготовки попереднього вхiдного балансу за МСФЗ станом на 1 сiчня 2012 
року. Оскiльки Товариство впроваджує МСФЗ вперше, фiнансовi звiти за МСФЗ станом на 31 грудня 2012 року не 
мiстять порiвняльних даних за попереднiй. 
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) на основi 
принципу iсторичної вартостi. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення безперервностi дiяльностi. 
Нижче наведенi основнi положення облiкової полiтики, що використовувалися Товариством пiд час пiдготовки цiєї 
фiнансової звiтностi.  
4. Опис обраної облiкової полiтики. 
Бухгалтерський облiк ПАТ "Завод "Точмаш" органiзований вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський 
облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-ХIV; Нацiональних Положень(стандартiв) бухгалтерського 
облiку, "Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань та 
господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" вiд 31.11.1999 р. № 291. Податковий облiк здiйснюється вiдповiдно до 
Податкового Кодексу України. 
Основнi принципи облiкової полiтики Товариства: 
1. Фiнансова та бухгалтерська звiтнiсть пiдприємства формується з дотриманням таких принципiв: обачностi, 
безперервностi дiяльностi, перiодичностi iсторичної (фактичної) собiвартостi, принципу нарахування, єдиного грошового 
вимiрника. 
2. Необоротнi активи. Основнi засоби облiковуються за iсторичною собiвартiстю. Дооцiнка та переоцiнка основних 
засобiв не проводилась. Знос основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом. До малоцiнних необоротних 
матерiальних активiв з 1 сiчня 2012 року вiдносяться активи вартiстю до 2500 грн., термiн використання яких бiльше 
одного року. Знос для МНМА нараховується в першому мiсяцi використання об’єкту в розмiрi 100 % вартостi, яка 
амортизується. Знос вiдображається в бухгалтерському облiку на рахунку 132 "Знос iнших необоротних активiв". 
Незавершене будiвництво вiдображається при первiсному визнаннi його за собiвартiстю. Амортизацiя на незавершене 
будiвництво не нараховується до моменту завершення будiвництва вiдповiдних активiв та введення їх в експлуатацiю.  
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3. Запаси. Вибуття виробничих запасiв вiдображається за методом ФIФО. Запаси, якi не приносять економiчних вигод в 
майбутньому, визнаються нелiквiдними i списуються з балансу. Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, 
яких менше 500 грн. i строком експлуатацiї не бiльше одного року вiдображаються рахунку 22 "Малоцiннi та 
швидкозношуванi предмети", списуються з балансу при передачi в експлуатацiю з наступною органiзацiєю оперативного 
облiку в мiсцях експлуатацiї. Виробнича собiвартiсть продукцiї (робiт, послуг) визначається згiдно з П(С)БО № 16 
"Витрати". 
4. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання 
товариством майбутнiх економiчних вигод i її можливо достовiрно визначити. У балансi дебiторська заборгованiсть за 
товари, роботи, послуги, вiдображається за чистою вартiстю.  
5. Зобов’язання визнаються, якщо їх оцiнка може бути достовiрно визначена i iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних 
вигiд у майбутньому внаслiдок їх погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов’язання не пiдлягає 
погашенню, то його сума включається до складу доходу звiтного перiоду. Поточнi зобов’язання вiдображаються в 
балансi за сумою погашення.  
6. Товариство створює забезпечення на виплату вiдпусток працiвникiв. 
7. Доходи i витрати визнаються на пiдставi принципiв нарахування та вiдповiдностi i вiдображаються в звiтностi того 
перiоду, до якого вони належать. 
8. Бухгалтерський облiк та фiнансова звiтнiсть складається у грошовiй одиницi України – гривнi. 
5. Перше застосування МСФЗ 
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2012 рiк буде першою рiчною фiнансовою звiтнiстю, яка вiдповiдає вимогам МСФЗ. 
При пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi Товариство застосувало МСФЗ, якi дають певне уявлення про достовiрнiсть та 
повноту фiнансової звiтностi за 2012 рiк:  
МСФЗ №1 "Перше застосування МСФЗ", МСФЗ №16 "Основнi засоби", МСФЗ № 2 "Запаси", МСФЗ № 37 "Забезпечення, 
умовнi зобов’язання та умовнi активи", МСФЗ № 19 "Виплати працiвникам", МСФЗ № 18 "Дохiд", МСФЗ № 12 "Податок 
на прибуток".  
Трансформацiя балансу Товариства за 2012 рiк проведена на пiдставi аналiзу кожної статтi на предмет вiдповiдностi 
обранiй облiковiй полiтицi та перенесення вiдповiдних сум до формату звiту про фiнансовий стан. Через наявнiсть 
розбiжностей мiж нацiональними Положеннями бухгалтерського облiку та Мiжнародними стандартами фiнансової 
звiтностi, з метою складання звiтностi вiдповiдно до МСФЗ необхiдна процедура трансформацiї звiтностi,складеної 
вiдповiдно до П(С)БО.  
Змiни, пов’язанi з переходом на МСФЗ, були вiдображенi шляхом коригування вiдповiдних статей балансу у 
кореспонденцiї з нерозподiленим прибутком (стаття капiталу) на початок 2012 року. Окремо були вiдображенi 
коригування з виправлення помилок. 
При трансформацiї фiнансової звiтности ПАТ "Завод "Точмаш" за 2012 рiк були проведенi наступнi коригування статей 
Балансу : 
1. Скорочена первiсна вартiсть основних засобiв на 100 грн. вартостi бiблiотечних фондiв на початок перiоду, та на 200 
грн. вартостi малоцiнних необоротних матерiальних активiв на кiнець перiоду.  
2. Проведене нарахування резерву сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi за товари, роботи, послуги у сумi 
404 тис. грн. 
3. Проведена уцiнка статтi "Готова продукцiя" на 50%, i становить на кiнець перiоду 91 тис. грн.  
5. Сума статтi "Нерозподiлений прибуток" (непокритий збиток) коригується в результатi визнання та оцiнки iнших статей 
балансу.  
7. Проведене нарахування забезпечення на виплату вiдпусток у сумi 2 тис. грн., якi вiдображенi у статтi "Забезпечення 
наступних витрат i цiльове фiнансування". 
9. У ходi трансформацiї Звiту про фiнансовi результати за 2012 рiк здiйснено аналiз доходiв i витрат з метою визначення 
правильностi їх класифiкацiї та визнання вiдповiдно до МСФЗ. Вiдповiдно до МСФЗ 18 "Дохiд" доходи вiд реалiзацiї 
визнаються за принципом нарахування, а в разi, коли невизначенiсть виникає стосовно можливостi отримати суму, вже 
включену до виручки, недоотримана сума, або сума, ймовiрнiсть отримання якої стала малоймовiрною, визначається як 
витрати, а не як коригування суми первiсно визнаної виручки. 
Вiдповiдно до затверджених Комiтетом з МСФЗ "Принципами подання фiнансової звiтностi" Товариство при поданнi 
iнформацiї про доходи i витрати повинен дотримуватися принципу їх порiвняння. 
Для визначення доходу вiд реалiзацiї продукцiї та послуг Товариством застосовувався метод нарахування. Згiдно з цим 
методом доход визнається у момент, коли продукцiя вiдвантажена покупцям, а послуги наданi замовникам. Чистий 
доход вiд реалiзацiї продукцiї, послуг це доход за вирахуванням вiдповiдних податкiв, зборiв. 
За 2012 рiк чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї та послуг товариства у звiтi про сукупнi прибутки та збитки склав 370,0 
тис. грн., iншi доходи 13 тис. грн.. Iншi операцiйнi витрати у звiтному перiодi склали 2 313,0 тис. грн. Результатом 
фiнансово-господарської дiяльностi у 2012 роцi є чистий збиток в сумi 1992 тис. грн. 
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