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 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    Шепель Валерiй Iванович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

МП 13.05.2013 
(дата) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2012 рік 

 
1. Загальні відомості 

 
1.1. Повне найменування емітента 
 Публiчне акцiонерне товариство "КАМЕТ" 
1.2. Організаційно-правова форма емітента 
 Акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
 00241206 
1.4. Місцезнаходження емітента 
 03062, Україна, м.Київ, пр-т Перемоги, будинок 65 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
 0444420555, 0444439333 
1.6. Електронна поштова адреса емітента  
 vizovi@kamet.com.ua  
 

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 82 Бюлетень. Цiннi папери України  30.04.2013 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 
2.3. Річна інформація розміщена на власній 
сторінці  в мережі Інтернет  
 (адреса сторінки)  (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
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 X 
    д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств  
    е) інформація про рейтингове агентство  
    є) інформація про органи управління емітента  
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв) X 
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 
4. Інформація про посадових осіб емітента:  
    а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
    б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками 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  
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  
    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, що проводились у звітному році 
(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: 
Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств, тому що Товариство 
не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариство не проводить 
рейтингової оцiнки. 
Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, тому що вiдповiдно до Положення 
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 
19.12.2006 № 1591, акцiонернi товариства не надають дану iнформацiю. 
Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй. 
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не 
випускало iншi цiннi папери. 
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало 
похiднi цiннi папери. 
Iнформацiя про викуп власних акцiй не надається, тому що Товариство не викупало власних 
акцiй протягом звiтного перiоду. 
Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не надається, тому що форма iснування 
цiнних паперiв Товариства бездокументарна. 
Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що товариство не 
належить до емiтентiв, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, 
добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за 
класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 
Iнформацiя про гарантiї третьої особи вiдсутня, тому що Товариство не випускало боргових 
цiнних паперiв. 
Iнформацiя, зазначена в пунктах 15-24, не надається, тому що Товариство не випускало 
iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН. 
Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського 
облiку не надається, тому що Товариство складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними 



стандартами фiнансової звiтностi. 
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльових 
облiгацiй. 



3. Основні відомості про емітента 
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 
3.1.1. Повне найменування 
 Публiчне акцiонерне товариство "КАМЕТ" 
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 
 ПАТ "КАМЕТ" 
3.1.3. Організаційно-правова форма 
 Акціонерне товариство 
3.1.4. Поштовий індекс 
 03062 
3.1.5. Область, район 
 м.Київ 
3.1.6. Населений пункт 
 м.Київ 
3.1.7. Вулиця, будинок 
 пр-т Перемоги, будинок 65 
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 
3.2.1. Серія і номер свідоцтва 
 АО1 № 247576 
3.2.2. Дата державної реєстрації 
 14.06.2001 
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 
 Святошинська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя 
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 
 22 000 000 
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 
 22 000 000 
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 "Сведбанк" 
3.3.2. МФО банку 
 300164 
3.3.3. Поточний рахунок 
 26003003364801 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 
 Публiчне акцiонерне товариство "Сведбанк" 
3.3.5. МФО банку 
 300164 
3.3.6. Поточний рахунок 
 26004303001001 
3.4. Основні види діяльності 
 72.19 - Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i 
технiчних наук 
 28.29 - Виробництво iнших машин i устаткування загального призначення, н.в.i.у 
 56.10 - Дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування 
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 
ліцензії 

(дозволу) 

Дата 
видачі Державний орган, що видав 

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 



(дозволу) 
1 2 3 4 5 

Господарська дiяльнiсть у 
будiвництвi, пов'язана iз 

створенням об'єктiв архiтектури 

№575597 12.04.2011 Iнспекцiя державного 
архiтектурно-будiвельного 

контролю у м. Києвi 

12.04.2016 

Опис Прогноз емiтента щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї 
(дозволу) - дiю лiцензiї по закiнченню сроку планується подовжувати. 

 
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 19028107 01196, м. Київ, пл.Лесi Українки,1 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) 

243 фiзичних осiб     0,9 
Усього 0,9 

 
5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 68 
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 6 
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 
немає. 
Фонд оплати працi: 4394 тис.грн. Вiдносно попереднього року фонд оплати працi збiльшився на 
215 тис. грн.  
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв 
операцiйним потребам емiтента:емiтент щороку видiляє кошти на забезпечення вiдповiдної 
квалiфiкацiї працiвникiв, оплачує вартiсть курсiв пiдвищення квалiфiкацiї, проводить навчання 
нових працiвникiв.  
 
 

6. Інформація про посадових осіб емітента 
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
6.1.1. Посада 
 Голова правлiння 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Шепель Валерiй Iванович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СН 312334 01.11.1996 Радянський РУГУ МВС України в м. Києвi 
6.1.4. Рік народження 



 1954 
6.1.5. Освіта 
 Вища,КПI,iнженер-технолог 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 31 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
  Перелiк попереднiх посад: радник вiце-прем'єр мiнiстра, виконавчий директор, голова 
правлiння, директор, член правлiння. 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки - згiдно зi Статутом, положенням про Правлiння ПАТ 
"КАМЕТ" та контракту. Отримує винагороду згiдно iз штатним розписом, у натуральнiй формi 
винагорода не виплачувалась. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 31 рiк. Перелiк 
попереднiх посад: радник вiце-прем'єр мiнiстра, виконавчий директор, голова правлiння, 
директор, член правлiння. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. 
 
6.1.1. Посада 
 Член правлiння 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Власюк Ольга Володимирiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СО 980385 26.03.2002 Святошинський РУГУ МВС України у м. Києвi 
6.1.4. Рік народження 
 1954 
6.1.5. Освіта 
 Вища, Київський iнститут народного господарства 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 17 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ВАТ "КАМЕТ", начальник ПЕО 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки  - згiдно зi Статутом та положенням про Правлiння ПАТ 
"КАМЕТ". Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не 
виплачувалась. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи - 17 рокiв. 
Перелiк попереднiх посад - економiст, заступник головного економiста. Посад на будь-яких 
iнших пiдприємствах не обiймає. 
 
 
6.1.1. Посада 
 Член правлiння 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Черевань Олександр Вiкторович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 КН 395232 22.04.1997 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi 
6.1.4. Рік народження 
 1952 
6.1.5. Освіта 
 Вища, Днiпропетровський гiрничий iнститут 



6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 33 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 IФГ "ТАС",голова наглядової ради. 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки  - згiдно зi Статутом та положенням про Правлiння ПАТ 
"КАМЕТ".  Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не 
виплачувалась. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи - 33 роки. 
Перелiк попереднiх посад - КДБ УРСР. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 
 
 
6.1.1. Посада 
 Голова Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Вiтка Iгор Франкович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 КА 023743 05.08.1995 Пустомитiвський РВ УМВС України у Львiвськiй областi 
6.1.4. Рік народження 
 1978 
6.1.5. Освіта 
 Вища. Львiвський iнститут внутрiшнiх справ при Нацiональнiй академiї внутрiшнiх справ 
України 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 3 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Старший юрист, ЗАТ "Холдiнгова компанiя "ТЕКО-ДНIППРОМЕТИЗ". 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки  - згiдно зi Статутом та положенням про Наглядову раду ПАТ 
"КАМЕТ". Розмiр виплаченої винагороди - згiдно затвердженого кошторису, у натуральнiй 
формi - не виплачувалася. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної 
роботи - 3 роки. Перелiк попереднiх посад - Старший юрист, ЗАТ "Холдiнгова компанiя "ТЕКО-
ДНIППРОМЕТИЗ". Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах: 
ПрАТ "СК "КАПIТАЛ ГРУП", посада Заступник Голови Правлiння з правових питань, м. Київ, 
вул. Саксаганського, 39-А. 
 
 
6.1.1. Посада 
 Член Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Мартинюк Вiкторiя Вiкторiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 АВ 928227 02.12.2010 Калинiвський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 
6.1.4. Рік народження 
 1987 
6.1.5. Освіта 
 Вища. Київський Нацiональний економiчний унiверситет iм. Вадима Гетьмана 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 



 7 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК", економiст II категорiї Калинiвського вiддiлення. 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки  - згiдно зi Статутом та положенням про Наглядову раду ПАТ 
"КАМЕТ". Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi - не передбачена. Змiни посадової 
особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи - 7 рокiв. Перелiк попереднiх посад - 
економiст II категорiї Калинiвського вiддiлення ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК". Обiймає посаду 
бухгалтера ПрАТ "СК "КАПIТАЛ ГРУП",  м. Київ, вул. Саксаганського, 39-А. 
 
6.1.1. Посада 
 Член Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Компанiя "AVRYS LIMITED" 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 НЕ 227883  - 
6.1.4. Рік народження 
  
6.1.5. Освіта 
  
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
  
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
  
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки  - згiдно зi Статутом та положенням про Наглядову раду ПАТ 
"КАМЕТ". Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi - не передбачена. Змiни посадової 
особи у звiтному перiодi не було. Компанiя "AVRYS LIMITED", мiсцезнаходження Кiпр, 
населений пункт Нiкосiя, вулиця Дiагороу, корпус Кермiя, кв 104, поштовий iндекс 1097. 
 
6.1.1. Посада 
 Голова Ревiзiйної комiсiї 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Жильцова Наталiя Григорiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СО 568643 22.03.2001 Московське РУГУ МВС України в м. Києвi 
6.1.4. Рік народження 
 1956 
6.1.5. Освіта 
 Середня 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 1 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ТОВ "КАПIТАЛ ГРУП АКТИВ", посада - бухгалтер. 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки  - згiдно зi Статутом та положенням про Ревiзiйну комiсiю 
ПАТ "КАМЕТ". Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi - не передбачена. Змiни 
посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 



злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи - 1рiк . Перелiк попереднiх посад 
- ТОВ "КАПIТАЛ ГРУП АКТИВ", посада - бухгалтер. Посади, якi обiймає посадова особа на 
будь-яких iнших пiдприємствах: ТОВ "ХЕЛСI ЕНД ХЕПI", посада: бухгалтер-касир, м. Київ, 
вул. Саксаганського, 39-А. 
 
 
6.1.1. Посада 
 Головний бухгалтер 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Iваницька Наталiя Миколаївна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СО 537922 23.11.2000 Мiнський РУГУ МВС України в м. Києвi 
6.1.4. Рік народження 
 1966 
6.1.5. Освіта 
 Вища, Київський славiстичний унiверситет, магiстр з бух.облiку та аудиту 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 11 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ЗАТ "К-Транс", Головний бухгалтер 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки  - органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку на 
пiдприємствi. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Винагорода в грошовiй та в 
натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи - 11 рокiв. 
Перелiк попереднiх посад - додатковi данi щодо попереднiх посад вiдсутнi. Посадова особа не 
працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 
 
6.1.1. Посада 
 Член Ревiзiйної комiсiї 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Глєєва Марина Григорiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 МЕ 045222 18.06.2002 Подiльське РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
6.1.4. Рік народження 
 1985 
6.1.5. Освіта 
 Вища. Нацiональний технiчний унiверситет України "Київський полiтехнiчний iнститут" 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 1 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Маркетолог, ТОВ "Схiдноєвропейська iнвестицiйна компанiя". 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки  - згiдно зi Статутом та положенням про Ревiзiйну комiсiю 
ПАТ "КАМЕТ". Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi - не передбачена. Змiни 
посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи - 1рiк. Перелiк попереднiх посад - 
Маркетолог, ТОВ "Схiдноєвропейська iнвестицiйна компанiя". Посади, якi обiймає посадова на 
будь-яких iнших пiдприємствах: ТОВ "ХЕЛСI ЕНД ХЕПI", посада: фахiвець з методiв 



розширення ринку збуту (маркетолог), м. Київ, вул. Саксаганського, 39-А. 
 
6.1.1. Посада 
 Член Ревiзiйної комiсiї 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Мельник Iгор Борисович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СО 134168 06.04.1999 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
6.1.4. Рік народження 
 1961 
6.1.5. Освіта 
 Вища. Закiнчив Вищу школу мiлiцiї МВС СССР iм. Ф.Е. Дзержинського 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 9 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ТОВ "Сiкст" -  старший водiй. 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки  - згiдно зi Статутом та положенням про Ревiзiйну комiсiю 
ПАТ "КАМЕТ". Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi - не передбачена. Змiни 
посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи - 9 рокiв. Перелiк попереднiх 
посад - ТОВ "Сiкст" -  старший водiй. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших 
пiдприємствах: ПрАТ "СК "КАПIТАЛ ГРУП", посада: Начальник автогосподарства, м. Київ, 
вул. Саксаганського, 39-А. 
 



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
Кількість за видами акцій 

Посада 

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

фізичної особи 
або повне 

найменування 
юридичної 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) 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред’явника 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

пред'явник
а 

Голова правлiння Шепель Валерiй 
Iванович 

СН 312334 
01.11.1996 
Радянський РУГУ 
МВС України в м. 
Києвi 

 0 0 0 0 0 0 

Член правлiння Власюк Ольга 
Володимирiвна 

СО 980385 
26.03.2002 
Святошинський 
РУГУ МВС 
України у м. Києвi 

 0 0 0 0 0 0 

Член правлiння Черевань 
Олександр 
Вiкторович 

КН 395232 
22.04.1997 
Октябрський РВ 
ПМУ УМВС 
України в 
Полтавськiй 
областi 

 0 0 0 0 0 0 

Голова Наглядової 
ради 

Вiтка Iгор 
Франкович 

КА 023743 
05.08.1995 
Пустомитiвський 
РВ УМВС України 
у Львiвськiй 
областi 

 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Мартинюк 
Вiкторiя 
Вiкторiвна 

АВ 928227 
02.12.2010 
Калинiвський РВ 
УМВС України у 
Вiнницькiй 
областi 

 0 0 0 0 0 0 



Член Наглядової 
ради 

Компанiя "AVRYS 
LIMITED" 

НЕ 227883    87 177 99,0648 87 177 0 0 0 

Голова Ревiзiйної 
комiсiї 

Жильцова Наталiя 
Григорiвна 

СО 568643 
22.03.2001 
Московське РУГУ 
МВС України в м. 
Києвi 

 0 0 0 0 0 0 

Головний 
бухгалтер 

Iваницька Наталiя 
Миколаївна 

СО 537922 
23.11.2000 
Мiнський РУГУ 
МВС України в м. 
Києвi 

 0 0 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної 
комiсiї 

Глєєва Марина 
Григорiвна 

МЕ 045222 
18.06.2002 
Подiльське РУ ГУ 
МВС України в м. 
Києвi 

 0 0 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної 
комiсiї 

Мельник Iгор 
Борисович 

СО 134168 
06.04.1999 
Мiнським РУ ГУ 
МВС України в м. 
Києвi 

 0 0 0 0 0 0 

Усього 87 177 99,0648 87 177 0 0 0 
7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Кількість за видами акцій 

Найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ Місцезнаходження 

Дата 
внесення 

до реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред'явника 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

пред'явник
а 

Компанiя "AVRYS 
LIMITED" 

НЕ22788 1097, Кiпр, м. 
Нiкосiя, вулиця 
Дiагороу, корпус 
Кермiя, кв 104 

  87 177 99,0648 87 177 0 0 0 

Кількість за видами акцій 
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) 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред'явника 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

пред'явник
а 

Усього 87 177 99,0648 87 177 0 0 0 



 



8. Інформація про загальні збори акціонерів 
чергові позачергові Вид загальних зборів X  

Дата проведення 30.03.2012 
Кворум зборів 99,1068 
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1. Про обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи чергових 
загальних зборiв акцiонерiв. 
2. Про затвердження  порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв. 
3. Звiт Голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 
2011 рiк та основнi напрямки розвитку Товариства на 2012 рiк. 
4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк.  
5. Затвердження рiчного фiнансового звiту та балансу на 31.12.2011 року.  
6. Затвердження звiту про розподiл прибутку за пiдсумками фiнансово - 
господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк.  
7. Створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 
представництв, затвердження їх статутiв та положень.  
8. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинiв. 
9. Про затвердження рiшення, прийнятого Наглядовою радою ПАТ "КАМЕТ" 
щодо обрання нового зберiгача цiнних паперiв для укладання з ним договору про 
вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам дематерiалiзованого випуску 
акцiй. 
10. Про затвердження рiшення, прийнятого Наглядовою радою ПАТ "КАМЕТ 
щодо надання повноважень Головi правлiння ПАТ "КАМЕТ" на пiдписання 
договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам дематерiалiзованого 
випуску акцiй iз новообраним зберiгачем та угоди про розiрвання дiючого 
договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах iз ТОВ "ТI-КАПIТАЛ". 
11. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення 
його у новiй  редакцiї. 
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного - Наглядова 
рада. 
Результати розгляду питань порядку денного: 
1. Обрано лiчильну комiсiю у складi присутнiх на Зборах акцiонерiв 
ПЕРЕСЕНЧУКА Вiктора Васильовича; МИШКА Вiктора Iвановича; 
НАУМЕНКА Сергiя Степановича 
2. Затверджено регламент Зборiв. 
Виступи по питанням порядку денного - до 10 хв. 
Повторнi виступи - до 5 хв. 
Вiдповiдi на запитання - до 5 хв. 
Внесення пропозицiй - до 3 хв. 
Рiшення по питаннях порядку денного приймається шляхом: 
-вирiшення питання по сутi; 
-залишення питання без розгляду; 
-перенесення вирiшення питання на наступнi загальнi збори акцiонерiв 
3. Затверджено звiт Голови правлiння про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi за 2011 рiк та основнi напрямки розвитку Товариства на 2012 рiк 
4. Затверджено Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк 
5. Затверджено рiчний фiнансовий звiт та баланс на 31.12.2011 року 
6. Затверджено звiт про розподiл прибутку за пiдсумками фiнансово - 
господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк i розподiлено прибуток, 
отриманий Товариством у 2011 роцi наступним чином: 
Резервний (страховий) фонд, 7,3%, 133 084,40 
Фонд розвитку виробництва, 5,00%, 90 504,69 



Фонд соцiального розвитку , 5,00%, 90 504,69 
Фонд сплати дивiдендiв, 82,70%, 1 496 000,00 
Виплату дивiдендiв доручено здiйснити протягом шести мiсяцiв з моменту 
ухвалення рiшення про виплату дивiдендiв, а саме до 30 вересня 2012 року. 
Доручено: 
1) Правлiнню Товариства у 10-ти денний термiн з дня прийняття Загальними 
зборами акцiонерiв рiшення про виплату дивiдендiв за простими акцiями 
повiдомити фондову бiржу у бiржовому реєстрi якої перебуває Товариство про 
дату, розмiр, порядок та строки виплати дивiдендi. 
2) Наглядовiй радi Товариства до 30 серпня 2012 року визначити дату складання 
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх 
виплати.  
3) Правлiнню ПАТ "КАМЕТ"  у 7-ми денний термiн з дня визначення Наглядовою 
радою дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, 
порядку та строкiв їх виплати, повiдомити цих осiб (акцiонерiв), в порядку, 
передбаченому Статутом Товариства про дату, розмiр, порядок та строки виплати 
дивiдендiв. 
7. Ухвалено рiшення щодо створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх 
пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень 
8. Рiшення не прийнято 
9. Затверджено рiшення, яке прийнятого Наглядовою радою ПАТ "КАМЕТ" 
(протокол №10 вiд 09.02.2012 року) щодо обрання нового зберiгача цiнних 
паперiв для укладання з ним договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах 
власникам дематерiалiзованого випуску акцiй. 
10. Затверджено рiшення, яке прийняте Наглядовою радою ПАТ "КАМЕТ" 
(протокол №10 вiд 09.02.2012 року) щодо надання повноважень Головi правлiння 
ПАТ "КАМЕТ" на пiдписання договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах 
власникам дематерiалiзованого випуску акцiй iз новообраним зберiгачем та угоди 
про розiрвання дiючого договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах iз ТОВ 
"ТI-КАПIТАЛ". 
11. Внесено змiни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новiй 
редакцiї. Доручено Головi правлiння Шепелю Валерiю Iвановичу пiдписати вiд 
iменi Товариства нову редакцiю Статуту ПАТ "КАМЕТ" та здiйснити, у 
встановленому порядку, його державну реєстрацiю. 

 
9. Інформація про дивіденди 

За результатами звітного 
періоду 

За результатами періоду, 
що передував звітному 

 
за простими 

акціями 

за 
привілейова

ними 
акціями 

за простими 
акціями 

за 
привілейова

ними 
акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 1 496 000 0 
Нараховані дивіденди на одну акцію, 
грн. 

0 0 17 0 

Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 1 488 694,2 0 
Дата складення переліку осіб, які 
мають право на отримання 
дивідендів 

  12.04.2012  

Дата виплати дивідендів   26.04.2012  
Опис Дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв - 30.03.2012 року. 

Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 
12.04.2012 року. 
Дата, розмiр, порядок та строк виплати дивiдендiв- З 26.12.2012 до 30.09.2012 по 



17,0 грн. на одну просту акцiю з каси Товариства.  
 

 
10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

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

Приватне акцiонерне товариство 
"Всеукраїнський депозитарiй цiнних 

паперiв" 
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 
Місцезнаходження 04107, м. Київ, вул.Тропiнiна,7-Г 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АВ №498004 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009 
Міжміський код та телефон 044 5854240 
Факс 044 4810086 
Вид діяльності Професiйна депозитарна дiяльнiсть 

депозитарiю 
Опис Укладено договiр про обслуговування 

емiсiї з обраним вiдповiдно до вимог 
законодавства депозитарiєм,для 
обслуговування випуску акцiй,який 
дематерiалiзується, договiр № Є 509/10 
вiд 01.03.2010 року. 

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Емкон-аудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37153128 
Місцезнаходження 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 40-Р, 

оф.302 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

4374 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська Палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.12.2007 
Міжміський код та телефон (044) 379-16-74 
Факс (044) 379-16-74 
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку та аудиту 
Опис Проведення аудиту та пiдготовка 

аудиторського звiту за 2012 рiк. 
 

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю  "ТI-КАПIТАЛ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36001522 
Місцезнаходження 01062, м. Київ, проспект Перемоги,65 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АВ №470574 



Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.05.2009 
Міжміський код та телефон 0(44) 284-04-95 
Факс 0(44) 284-04-95 
Вид діяльності Професiйна депозитарна дiяльнiсть 

зберiгача 
Опис Договiр № Е-5/10 вiд 25.02.2010р. 

Реєстр передано 25.02.2010р. Вiдкриття 
рахункiв власникам акцiй Товариства 
та зарахування акцiй на рахунки 
власникiв акцiй Товариства. 

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

Семененко Петро Федорович 

Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 1696504154 
Місцезнаходження 03087, м. Київ, вул. Iскрiвська,20/1 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

А №000208 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська Палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.12.2007 
Міжміський код та телефон 044 2855174 
Факс 044 2855174 
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку та аудиту 
Опис Проведення аудиторської перевiрки у 

2012 роцi та пiдготовка аудиторського 
звiту за 2011 рiк. 

 



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 
ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

(грн.) 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
28.01.2010 02/10/1/10 Територiальне 

управлiння Державної 
комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового 
ринку в м. Києвi та 
Київськiй областi 

UA4000123152 Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

250 88 000 22 000 000 100 

Опис 

Торгiвля акцiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась у звiтному перiодi. 
Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй Товариства на фондових бiржах не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 02/10/1/10 дата реєстрацiї 
28.01.2010 р., видане 10.06.2011р, Територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй 
областi у зв'язку iз змiною найменування.. 
 

28.01.2010 02/10/1/10 Територiальне 
управлiння Державної 

комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового 
ринку в м. Києвi та 
Київськiй областi 

UA4000047294 Акція проста 
документарн

а іменна 

Документар
ні іменні 

250 88 000 22 000 000 100 

Опис 

Торгiвля акцiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась у звiтному перiодi. 
Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй Товариства на фондових бiржах не було.  
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 02/10/1/10 дата реєстрацiї 28.01.2010р., видане Територiальним управлiнням Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi у зв'язку iз дематерiалiзацiєю втратило чиннiсть. 
 

12.01.2009 05/10/1/09 Територiальне 
управлiння Державної 

комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового 
ринку в м. Києвi та 
Київськiй областi 

UA4000047294 Акція проста 
документарн

а іменна 

Документар
ні іменні 

250 88 000 22 000 000 100 

Опис 
Торгiвля акцiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась у звiтному перiодi. 
Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй Товариства на фондових бiржах не було.  
Мета додаткової емiсiї - поповнення обiгових коштiв  



Спосiб розмiщення - закрите (приватне). 
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 05/10/1/09 дата реєстрацiї 12.01.2009 р., видане Територiальним управлiнням Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi втратило чиннiсть. 
 

22.01.2002 25/1/02 Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

- Акція проста 
документарн

а іменна 

Документар
ні іменні 

250 88 000 22 000 000 100 

Опис 

Торгiвля акцiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась у звiтному перiодi. 
Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй Товариства на фондових бiржах не було.  
Мета додаткової емiсiї - поповнення обiгових коштiв 
Спосiб розмiщення - публiчне  
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 25/1/02 дата реєстрацiї 22.01.2002 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового 
ринку втратило чиннiсть. 
 

19.07.1999 602/10/1/99 Управлiння Державної 
комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового 
ринку в м. Києвi та 
Київськiй областi 

- Акція проста 
документарн

а іменна 

Документар
ні іменні 

250 4 000 1 000 000 100 

Опис 

Торгiвля акцiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась у звiтному перiодi. 
Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй Товариства на фондових бiржах не було.  
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 602/10/1/99 дата реєстрацiї 19.07.1999 р., видане Управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi втратило чиннiсть. 
 
Нижче наводиться iнформацiя про випуски акцiй, якi неможливо вказати окремо в зв'язку з технiчними причинами: 
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 204/1/96 видане 12.04.1996 р. Мiнiстерством фiнансiв України  на суму  38 175 000 000,00  
крб. iменних простих акцiй у кiлькостi 1527 штук номiналом 25 000 000,00 крб. (втратило чиннiсть).Акцiї  на зовнiшних ринках не торгувалися. 
Фактiв листингу/делiстингу акцiй Товариства на фондових бiржах не було. 
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 280/1/95 видане 26.07.1995 р. Мiнiстерством фiнансiв України на суму 61 825 000 000,00 
крб. iменних простих акцiй у кiлькостi 2473 шт. номiналом 25 000 000,00 крб. (втратило чиннiсть).Акцiї  на зовнiшних ринках не торгувалися. 
Фактiв листингу/делiстингу акцiй Товариства на фондових бiржах не було. 
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 8/1/94 видане 14.01.1994р. Мiнiстерством фiнансiв України на суму 1 298 000 000,00 крб. 
iменних простих акцiй у кiлькостi 2473 шт. номiналом 525 000,00 крб. (втратило чиннiсть).Акцiї  на зовнiшних ринках не торгувалися. Фактiв 
листингу/делiстингу акцiй Товариства на фондових бiржах не було. 
 

 



12. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
ПАТ"КАМЕТ" є науково-виробничою, проектно-конструкторською, технологiчною 
органiзацiєю машинобудiвного профiлю. Має бiльш нiж 50-рiчний досвiд роботи в сферi 
машинобудiвного виробництва, у т.ч.: ливарного, зварювального, антикорозiйного, полiмерного 
та декоративного покриття, а також в сферi комп'ютерних технологiй. ПАТ"КАМЕТ" 
заснований товариством покупцiв трудового колективу державного iнституту по автоматизацiї 
та механiзацiї технологiї виробництва (iнститут "КАМЕТ"), наказ Фонду Держмайна України 
27.10.1993р. №47-ат. 
 
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього 
звітного періоду 
Товариство налiчує: проектно-конструкторськi пiдроздiли та лабораторiї; адмiнiстрацiю та 
допомiжнi пiдроздiли. До складу адмiнiстративного - входять: Правлiння Товариством, вiддiл 
кадрiв та дiловодства, бухгалтерсько-економiчний. Проектно-конструкторськi пiдроздiли: 
дослiдно-експериментальне виробництво, вiддiли полiмерного покриття, нестандартних виробiв, 
трудових нормативiв, технологiй литва, ливарна лабораторiя, комп,ютерних технологiй. 
Допомiжнi пiдроздiли. Служба охорони. Змiни в органiзацiйнiй структурi Товариства у 
вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було. Фiлiї, представництва та iншi 
вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi.  
Дочiрнi пiдприємства:  
ТОВ "Радомишльська деревообробна компанiя" (Код ЄДРПОУ 34065060, Житомирська область, 
м. Радомишль, вул. Котовського, 33). ПАТ "КАМЕТ" володiє 99% статутного капiталу 
товариства. Основними видами господарської дiяльностi є деревообробка та здача в оренду 
нежитлових примiщень виробничого призначення. Змiн в органiзацiйнiй структурi ТОВ 
"Радомишльська деревообробна компанiя" за звiтний перiод не вiдбувалося.  
ТОВ "КАМЕТМАШ" (Код ЄДРПОУ 32304719, м. Київ, пр. Перемоги 65). ПАТ "КАМЕТ" 
володiє 100% статутного капiталу товариства. Основним видом дiяльностi товариства є лиття 
металiв в т.ч. чавуну, сталi та кольорових металiв, а також металообробка.  Змiн в органiзацiйнiй 
структурi ТОВ "КАМЕТМАШ" за звiтний перiод не вiдбувалося. 
ТОВ "КАМЕТ ОХОРОНА" (Код ЄДРПОУ 38272206, м. Київ, пр. Перемоги 65). ПАТ "КАМЕТ" 
володiє 100% статутного капiталу товариства. Товариство надає послуги з фiзичної та технiчної 
охорони об'єктiв.  Змiн в органiзацiйнiй структурi ТОВ "КАМЕТ ОХОРОНА" за звiтний перiод 
не вiдбувалося. 
ТОВ "СIНТЕЗ-ОЙЛ" (Код ЄДРПОУ 36962529, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд. 
Галузевий, 36). ПАТ "КАМЕТ" володiє 57,04% статутного капiталу товариства. Основний вид 
дiяльностi - оптово-роздрiбна торгiвля нафтопродуктами.  Змiн в органiзацiйнiй структурi ТОВ 
"СIНТЕЗ-ОЙЛ" за звiтний перiод не вiдбувалося. 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
З боку третiх осiб пропозицiй щодо реорганiзацiї не надходило. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
Облiкова полiтика ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАМЕТ" в 2012 роцi 
обгрунтована Наказом №1 вiд 02.01.2012 р. "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та 
облiкову полiтику". Згiдно цього наказу обумовлений порядок облiку активiв, зобов'язань та 
власного капiталу Товариства, а також його доходiв та витрат. 



Основнi засоби 
При первiсному визнаннi основнi засоби вiдображаються  за вартiстю придбання або створення. 
Пiсля визнання  основнi засоби облiковуються за iсторичною вартiстю за мiнусом суми 
амортизацiї. 
Амортизацiя по всiх групах нараховується прямолiнiйним методом. Базою для нарахування 
амортизацiї дiючих основних засобiв є їх первiсна вартiсть.  
Термiни корисного використання основних засобiв вiд 5 до 50 рокiв 
Амортизацiя iнших необоротних матерiальних активiв (матерiальних активiв вартiстю до 1000 
гривень)  нараховується у розмiрi 100% вартостi об'єкта в першому мiсяцi їх використання.  
Незавершене будiвництво облiковується за первiсною вартiстю за вирахуванням можливого 
знецiнення Незавершене будiвництво не пiдлягає амортизацiї до моменту введення в 
експлуатацiю.  
Прибутки та збитки, що виникають у результатi вибуття основних засобiв, визначаються на 
основi їх балансової вартостi i враховуються при розрахунку суми прибутку(збитку). 
 Витрати на ремонт вiдображаються у звiтi про прибутки й збитки в момент їх виникнення. 
Нематерiальнi активи 
Нематерiальнi активи включають придбане Товариством програмне забезпечення, що 
використовується для надання послуг та адмiнiстрування. Облiк здiйснюється на основi 
iсторичної вартостi. Капiталiзованi витрати амортизуються за прямолiнiйним методом протягом 
строку корисної експлуатацiї (вiд 5 до 10 рокiв).  
Фiнансовi iнвестицiї  
Фiнансовi iнвестицiї первiсно оцiнюються та вiдображаються у бухгалтерському облiку за 
собiвартiстю. Собiвартiсть фiнансової iнвестицiї складається з цiни її придбання, комiсiйних 
винагород, мита, податкiв, зборiв, обов'язкових платежiв та iнших витрат, безпосередньо 
пов'язаних з придбанням фiнансової iнвестицiї. Фiнансовi iнвестицiї на дату балансу 
вiдображаються за справедливою вартiстю. Iнвестицiї справедливу вартiсть яких достовiрно 
визначити неможливо, вiдображаються на дату балансу за їх собiвартiстю з урахуванням 
зменшення корисностi iнвестицiї. 
Запаси 
Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок - 
первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. 
Собiвартiсть одиницi запасiв при вибуттi визначається на пiдставi методу  ФIФО, тобто  по 
собiвартостi перших за часом надходження запасiв. 
Позики та дебiторська заборгованiсть 
Дана категорiя фiнансових активiв не є похiдними фiнансовими iнструментами, має фiксований 
термiн погашення i не має котирувань на активному ринку.  
Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує можливiсть одержання Товариством 
майбутнiх економiчних вигiд i може бути вiрогiдно визначена її сума. Величина резерву 
сумнiвних боргiв визначається на основi платоспроможностi окремих дебiторiв.  
Дебiторська заборгованiсть та позики облiковується за амортизованою собiвартiстю з 
використанням методу ефективного вiдсотку. 
Кошти та їх еквiваленти  
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошi на банкiвських рахунках та готiвку.   
Для цiлей звiту про рух грошових коштiв кошти включають грошi в касi, на поточних рахунках 
у банку, короткостроковi високолiквiднi вкладення, якi можуть бути конвертованi в певну суму 
грошей i якi не є чутливими до iстотних ризикiв змiни вартостi. 
Кредиторська заборгованiсть 
Кредиторська заборгованiсть облiковується за амортизованою вартiстю придбання iз 
застосуванням ефективної ставки вiдсотка. 
Визнання доходу 
Товариство визнає дохiд,  коли сума доходу може бути надiйно оцiнена та є ймовiрнiсть 



надходження економiчних вигiд та виконанi всi передбаченi критерiї. Сума виручки не може 
бути надiйно оцiненою доти, доки всi невизначеностi, якi стосуються операцiї з продажу, не 
будуть вирiшенi.  
Оподаткування 
У фiнансовiй звiтностi вiдображаються видатки по оподатковуванню вiдповiдно до вимог 
чинного законодавства України. 
 Витрати по податку на прибуток у звiтi про прибутки й збитки за рiк включають поточне 
оподаткування i змiни у вiдстроченому оподаткуваннi. Поточне оподаткування розраховується 
на основi очiкуваного оподатковуваного прибутку за рiк iз застосуванням ставок податку на 
прибуток, що дiють на звiтну дату.  
Вiдстроченi податки розраховуються за методом балансових активiв i зобов'язань у вiдношеннi 
всiх тимчасових рiзниць мiж податковою базою активiв i зобов'язань i їхньою балансовою 
вартiстю, вiдображеною у фiнансовiй звiтностi. Вiдстроченi  податковi активи вiдображаються в 
тiй мiрi, у якiй iснує ймовiрнiсть одержання оподатковуваного прибутку, на який може бути 
вiднесено тимчасовi рiзницi.  
Активи й зобов'язання по вiдстроченим податкам визначаються з використанням ставок 
оподаткування, якi, як передбачається, будуть застосованi в тому перiодi, коли активи будуть 
реалiзованi, а зобов'язання погашенi, ?рунтуючись на ставках оподаткування, якi фактично 
встановленi на звiтну дату. 
Протягом 2012 року ставка податку на прибуток складала 21 % . 
В Українi iснують також iншi податки, якi Товариство сплачує в процесi своєї дiяльностi. Цi 
податки включенi до складу операцiйних витрат. 
Забезпечення 
Забезпечення вiдображаються у випадках, коли Товариство має конструктивне зобов'язання, яке 
виникло в результатi минулих подiй, є ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, необхiдних для виконання 
зобов'язання та його сума може бути надiйно оцiнена. Забезпечення не створюються для 
покриття майбутнiх збиткiв. 
 
Текст аудиторського висновку 
 

Аудиторський висновок 
 (звіт  незалежного аудитора) 

 щодо попередньої фінансової звітності 
 Публічного акціонерного товариства  

 « КАМЕТ»  
станом на 31 грудня 2012року 

 
Для надання: 

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України 
Власникам цінних паперів, 
Управлінському персоналу 

 Публічного акціонерного товариства «КАМЕТ» 
 
Основні відомості про акціонерне товариство: 
Повна назва: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАМЕТ».  
Код ЄДРПОУ- 00241206 
Місцезнаходження товариства: 03062, м. Київ, Святошинський р-н, проспект 

Перемоги, 65 
Дата державної реєстраціі: 31.12.1993р. 
Дата останньої реєстраційної дії: 22.02.2012 (реєстр №10721070016004363  
Види діяльності за КВЕД-2010: 



72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук; 
28.29 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у; 
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування; 
58.19 Інші види видавничої діяльності; 
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. 

Середньооблікова чисельність працюючих складає на 31.12.2012р. – 68 чол. 
Відповідальними за вибір та застосування відповідної облікової політики та фінансово-

господарську діяльність в 2012 році були: 
- Голова правління – Шепель Валерій Іванович; 
- Головний бухгалтер – Іваницька Наталія Миколаївна. 
 
Ми провели аудиторську перевірку попередньої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАМЕТ», (далі - Товариство)  за період з 1 січня 2012 року 
по 31 грудня 2012 року року на предмет повноти, достовірності та відповідності її чинному 
законодавству, встановленим нормативам. Попередня фінансова звітність Товариства включає 
включає попередній Баланс станом на 31 грудня 2012 року, попередній Звіт про фінансові 
результати за 2012 рік, попередній Звіт про рух грошових коштів, попередній Звіт про власний 
капітал за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року (далі – попередня фінансова звітність), 
стислий виклад суттєвих облікових політик, інші пояснювальні примітки. Відповідальність за 
підготовку попередньої фінансової звітності несе керівництво Товариства. Попередня фінансова 
звітність підготована як частина переходу з П(С)БО на Міжнародні стандарти фінансової 
звітності (МСФЗ). Наша відповідальність полягає в висловленні думки щодо даної попередньої 
фінансової звітності на основі проведеного нами аудиту. 

Концептуальною основою попередньої фінансової звітності за рік, що закінчився 
31.12.2012 р., є бухгалтерські політики що базуються на вимогах МСФЗ, включаючи розкриття 
впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийняті управлінським персоналом щодо 
стандартів та інтерпретацій, які, як очікується, наберуть чинності, і політик, які, як очікується, 
будуть прийняті на дату підготовки управлінським персоналом першого повного пакету 
фінансової звітності за МСФЗ за станом на 31.12.2013 р.   

З огляду на те, що перевірна фінансова звітність є попередньою, метою даної аудиторської 
перевірки є підтвердження складання фінансової звітності, в якій відсутня порівняльна 
інформація в межах встановленої концептуальної основи, яка згідно МСА 800 є концептуальною 
основою спеціального призначення. 

Аудиторська перевірка проведена відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську 
діяльність», Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної 
федерації бухгалтерів, зокрема 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової 
звітності», 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», 720 «Відповідальність 
аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову 
звітність»,  800 «Особливі міркування – аудити фінансової звітності, складеної відповідно до 
концептуальних основ спераціального призначення», які прийняті в якості Національних 
стандартів аудиту в Україні, рішення ДКЦПФР від 19.12.2006 року № 1528 та рішення ДКЦПФР 
від 29.09.2011 року № 1360. 

 
Відповідальність управлінського персоналу 
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання та достовірне 

подання цієї попередньої фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу 
охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки 
та достовірного надання фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок 
шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових 
оцінок, які відповідають обставинам. 

 



Відповідальність аудитора 
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової 

звітності на основі результатів аудиторської перевірки. Міжнародні стандарти аудиту, надання 
впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів вимагають від аудитора дотримання 
етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання 
достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.  

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів 
стосовно сум та розкриття інформації у попередній фінансовій звітності на підставі судження 
аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень попередніх фінансових звітів 
внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи 
внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання попередньої 
фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а 
не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта 
господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, 
прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та відповідності 
попередньої фінансової звітності загальноприйнятим обліковим принципам. 

Ми вважаємо, що в процесі проведення аудиту отримані достатні та належні аудиторські 
докази для висловлення умовно-позитивної думки. 

 
Умовно-позитивна думка 
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у приведеному 

нижче пояснювальному параграфі, попередня фінансова звітність Товариства подає 
достовірно, в усіх суттєвих аспектах, інформацію про фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО 
акціонерного товариства «КАМЕТ» станом на 31 грудня 2012року та його фінансові 
результати за 2012рік згідно концептуальної основи, визначеної МСФЗ, а саме 
Міжнародним стандартом фінансової звітності №1 «Перше застосування МСФЗ», 
включаючи припущення, зроблені керівництвом відносно стандартів і інтерпретацій, що 
вступають в силу, а також політику, що планується до застосування на момент 
підготовки керівництвом першого повного пакету фінансової звітності відповідно до МСФЗ 
станом на 31 грудня 2013 року.  

 
Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання 
Ми звертаємо увагу на те, що відносно доданої попередньої фінансової звітності може 

виникнути необхідність коригування для надання повного пакету фінансової звітності згідно 
МСФЗ. Крім того, звертаємо увагу не те, що відповідно до МСФЗ, достовірне представлення 
фінансового стану ПАТ «КАМЕТ», результатів фінансово-господарської діяльності і руху 
грошових коштів відповідно до МСФЗ може бути досягнуто тільки при наданні повного пакету 
фінансової звітності разом зі співставною інформацією і примітками до неї. 

Не змінюючи нашу думку, ми звертаємо увагу на те, що звітність Товариства є окремою 
фінансовою звітністю, хоч Товариство має дочірні підприємства (доля участі складає більше 
50%), консолідована звітність не складалася на підставі п. 10 (b) МСФЗ №27 «Консолідовані та 
окремі фінансові звіти» («інструменти власного капіталу материнського підприємства не 
обертаються і не планується їх обертання на відкритому ринку (на вітчизняній чи зарубіжній 
фондовій біржі або ж на позабіржовому ринку, в тому числі на місцевому та регіональному 
ринках)»). 

Ми не спостерігали за інвентаризацією фізичних запасів, активів та зобов'язань Товариства 
станом на 31.12.2011 року, однак за допомогою здійснення інших аудиторських процедур 
отримали можливість підтвердити суму активів та зобов'язань, відображених в фінансовому 
звіті Товариства станом на 31.12.2011 року, в межах рівня суттєвості, визначеного відповідно до 
листа Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108. 

 



Ми звертаємо увагу на те, що Товариство протягом 2012 року отримало чистий прибуток в 
сумі 3162 тис.грн. Сума чистих активів більша, ніж сума статутного капіталу Товариства. Ці 
умови вказують на здатність Товариства продовжувати свою діяльність. 

 
Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів 

 
На дату перевірки частка держави в статутному капіталі товариства відсутня. 
Випадків ведення позастатутної діяльності не встановлено. 
Валюту балансу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАМЕТ» станом 

на 31 грудня 2012 року в сумі 131 017 тис.грн. підтверджую. 
 
Інформація про чинні дозволи (ліцензії) 

Ліцензія Серії АГ №575597, видана Інспекцією державного архітектурно-будівельного 
контролю у м.Києві (Міністерство регіонального розвитку та будівництва України) на 
здійснення господарської діяльності у будівництві, пов’язаної зі створенням об’єктів 
архітектури. Термін дії ліцензії з 12.04.2011 по 12.04.2016 р. 

 
Розкриття інформації щодо окремих компонентів попередніх фінансових звітів. 
В Товаристві створена постійно діюча інвентаризаційна комісія для вирішення 

організаційних питань та проведення інвентаризаційної роботи. 
Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів 

своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом 
безперервного документального, взаємопов'язаного їх відображення. 

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису 
згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах ордерах та 
аналітичних відомостях. Бухгалтерський облік ведеться в автоматизованому режимі за 
допомогою бухгалтерської комп'ютерної програми . 

Облікова політика ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАМЕТ» в 2012 
році обгрунтована Наказом №1 від 02.01.2012 р. «Про організацію бухгалтерського обліку та 
облікову політику». Згідно цього наказу обумовлений порядок обліку активів, зобов’язань та 
власного капіталу Товариства, а також його доходів та витрат. 

Під час перевірки змісту наданих форм попередньої фінансової звітності, аудитором 
встановлено, що показники в них взаємозв'язані і тотожні між собою, відповідають даним 
реєстрів бухгалтерського обліку, у попередній фінансовій звітності відображені усі показники, 
які мають суттєвий вплив на звітність. 

Під час перевірки були розглянуті бухгалтерські принципи оцінки окремих статей балансу, 
використані керівництвом Товариства та зроблено оцінку відповідності застосованих принципів 
нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності. 

При перевірці було встановлено, що попередня фінансова звітність Товариства за період з 
01.01.2012 року по 31.12.2012 року складена на підставі облікових регістрів, дані в яких 
відображені на підставі первинних документів.  

На основі проведення аудитором тестів встановлено, що бухгалтерський облік в цілому 
ведеться Товариством у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999року № 996-ХIV зі змінами і доповненнями, 
положень Міжнародних стандартів фінансової звітності, а саме МСФЗ №1 «Перше застосування 
МСФЗ», інших правових документів з питань організації бухгалтерського обліку та звітності. 

Для складання попередньої фінансової звітності за МСФЗ Товариством були здійснені 
процедури коригування показників за 2012 рік, що включали: вибір облікової політики і 
формату фінансової звітності з урахуванням вимог МСФЗ; коригування показників звітності для 
забезпечення подання інформації у відповідності з МСФЗ. Датою переходу Товариства на облік 
за МСФЗ є 1 січня 2012 року.  



В таблиці пояснюються основні коригування, що здійснені Товариством при перерахунку 
звіту про фінансовий стан, що складений згідно національних ПСБУ станом на 01.01.2011. та на 
01.01.2012 та за рік, що завершився останньою датою.  

Звірка капіталу Товариства на 01.01.2011 (дата переходу на МСФЗ) та на 31.12.2011: 
Показник 01.01.2012(тис.грн) 31.12.2012(тис.грн) 
Всього власний капітал за ПСБУ 44 438 46 097 
Різниці в оцінці та визнанні    
Інвестиційна нерухомість  84 842 84 842 
Основні засоби  -7 026 -6 664  
Цільове фінансування   405 405 
Відстрочені податкові 
зобов’язання   -15 087 -15 149 

всього коригування     63 134 63 434 
Всього капітал за МСФЗ 107 573 109 531 

 
Звірка звіту про сукупні доходи Товариства за рік, що завершився 31.12.2012 
Показник 31.12.2012 
Прибуток від звичайної діяльності після 
оподаткування (ПСБУ)  3 156 

Різниці в оцінці та визнанні   
Відстрочені податкові зобов’язання 6 
Прибуток за звітний період (МСФЗ) 3 162 

 
Визначення вартості чистих активів: 
(Розраховується за Методичними рекомендаціями по визначенню вартості чистих активів 

акціонерного товариства, схваленими рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004р. № 485) 
Станом на 31.12.2012 року Чисті активи Товариства становлять 109 531 тис. грн. 
 
Наявність суттєвих невідповідностей між попередньою фінансовою звітністю, що 

підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та 
подається до Комісії разом з попередньою фінансовою звітністю. 

На нашу думку інформація, що розкривається Товариством та подається до Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку України разом з попередньою фінансовою 
звітністю станом на 31.12.2012року, не містить суттєвих невідповідностей попередній 
фінансовій звітності, що підлягала аудиту. 

 
Виконання значних правочинів 
(10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної 

фінансової звітності) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» 
На нашу думку, твердження управлінського персоналу Товариства, що виконання 

Товариством значних правочинів за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, було здійснено 
відповідно вимогам чинного законодавства, у всіх суттєвих аспектах, наведено достовірно. 

 
Згідно Протоколу засідання Наглядової ради №13 від 02.04.12 р. було прийнято рішення 

про придбання частки в статутному капіталі ТОВ «Радомишльська деревообробна компанія» у 
розмірі 99%. 

 
Згідно Протоколу засідання Наглядової ради №14 від 10.04.12 р. було прийнято рішення 

про придбання частки в статутному капіталі ТОВ «КАМЕТМАШ» у розмірі 100%. 
 



30.03.2012року на Загальних зборах акціонерів було прийнято рішення про виплату 
дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності за 2011рік в загальному розмірі 
1496тис.грн. розподілені між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій.  

Згідно Протоколу засідання Наглядової ради №15 від 11.04.12 р. було прийнято рішення 
про виплату дивідендів за результатами 2011 року в сумі 1 496 000 грн. грошовими коштами, 
що складає 17,00 на одну акцію. 

 
Згідно Протоколу засідання Наглядової ради №16 від 01.08.12 р. було прийнято рішення 

про придбання частки статутного капіталу ТОВ «КАМЕТ ОХОРОНА» у розмірі 100 %. 
 
Згідно Протоколу засідання Наглядової ради №17 від 25.09.12 р. було прийнято рішення 

про придбання частки статутного капіталу ТОВ «СІНТЕЗ-ОЙЛ» у розмірі 57,04%, що 
становить 9249073,07 грн. 

 
Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту відповідно до 

Закону України «Про акціонерні товариства» 
Під час планування і виконання аудиторських процедур ми провели оцінку стану 

корпоративного управління для висловлення думки щодо його впливу на повноту та 
відповідність фінансової звітності Товариства, а не з метою висловлення думки щодо 
відповідності стану корпоративного управління Товариства вимогам чинного законодавства 
України, відповідно, ми не помітили нічого суттєвого, що могло б змусити нас вважати, що 
твердження управлінського персоналу Товариства щодо відповідності стану корпоративного 
управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту, у всіх суттєвих аспектах, не відповідає 
вимогам чинного законодавства. 

 
Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 

шахрайства 
Під час планування і виконання аудиторських процедур ми провели ідентифікацію та 

оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства для 
визначення їх впливу на повноту та відповідність фінансової звітності Товариства шляхом 
розгляду заходів внутрішнього контролю, а не з метою висловлення думки щодо ефективності 
внутрішнього контролю Товариства, відповідно, ми не помітили суттєвих проблем, пов’язаних з 
ідентифікацією та оцінкою ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок 
шахрайства, які потребують розкриття в даному аудиторському висновку. 

 
Аналіз фінансового стану ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАМЕТ» 

станом на 31.12.2012року. 
Джерелами визначення показників фінансового стану були: 
1) попередній баланс станом на 31 грудня 2012року; 
2) попередній звіт про фінансові результати за 2012рік ; 

 Фактичні дані розрахованих коефіцієнтів для Товариства станом на 01 січня 2012року та 
на 31 грудня 2012року та їх нормативні значення наведені в таблиці: 

 
Показники фінансового стану  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАМЕТ» 
 

№ 
з/
п 

Показник 
Значення 

показника на  
01.01.2012 р. 

Значення 
показника на  
31.12.2012 р. 

Нормативне 
значення 
показника 

1 Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності 5,01 0,94 більше 0 



2 Коефіцієнт загальної 
ліквідності (покриття) 8,35 3,41 більше 1 

3 
Коефіцієнт фінансової 
стійкості 
(платоспроможності)  

0,86 0,83 більше 0,5 

4 Коефіцієнт структури 
капіталу (фінансування) 0,16 0,20 менше 1 

 
За підсумками роботи в період з 01.01.2012року  по 31.12.2012року Товариство отримало 

3162тис. грн. чистого прибутку. 
Станом на 31.12.2012 року Чисті активи Товариства становлять 109 531 тис. грн., що 

свідчить про високий рівень фінансової стійкості Товариства. 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових засобів та їхніх 

еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов’язань та показує, яка частина 
боргів підприємства може бути сплачена негайно. Станом на 31.12.2012 року дорівнює 0,94, що 
відповідає нормативному значенню даного показника. 

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних 
активів до поточних зобов’язань підприємства та показує достатність ресурсів підприємства, які 
можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Станом на 31.12.2012 року 
коефіцієнт дорівнює 3,41, що відповідає нормативному значенню. 

Коефіцієнт фінансової стійкості розраховується, як відношення власного капіталу 
підприємства до підсумку балансу підприємства і показує питому вагу власного капіталу в 
загальній сумі засобів, авансованих в його діяльність. Станом на 31.12.2012 року складає 0,83, 
що відповідає нормативному значенню і свідчить про те, що Товариство є незалежним з 
фінансової точки зору. 

Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) розраховується як співвідношення 
залучених та власних засобів і характеризує залежність підприємства від залучених засобів. 
Станом на 31.12.2012року коефіцієнт становить 0,20, що задовольняє нормативному значенню. 

Ймовірність банкрутства Товариства мінімальна (коефіцієнт вірогідності банкрутства R 
більше 0,42 за 2012 рік = 2,4) 

На підставі аналізу показників фінансового стану Товариства за 2012рік можна зробити 
висновок, що ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАМЕТ» є ліквідним та незалежним 
від зовнішніх джерел фінансування, його фінансовий стан можна оцінити як стійкий. 

 
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту: 
Договір № 1057/13 від 18.01.2013 року. 
Початок аудиту - 18.01.2013 року,  кінець - 18.04.2013 року. 
 

         Основні відомості про аудиторську фірму 
Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Емкон-Аудит»;  
Код ЄДРПОУ: 37153128; 
Свідоцтво АПУ про включення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4374, 

виданого на підставі рішення Аудиторської палати України від 23.09.2010року № 220/3; дійсне 
до 23.09.2015року; 

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96; адреса для листування: 
м.Київ, вул. Фрунзе, 40, корпус «Р», офіс 302; тел/факс 379-16-74; 

 
Аудитор                                     ____________________________________   Проскура К.П. 
(Сертифікат від 24.12.2009 р. №006650 виданий Аудиторською палатою України  

рішенням Аудиторської палати  України №209/3 від 24.12.2009 р. дійсний до 24.12.2014 р.) 
 



Директор ТОВ «Емкон-Аудит»   _______________________________________    Сороколат 
Н.Г.                                                                                                              

(Сертифікат від 29.04.2010р. №006683 виданий Аудиторською палатою України  рішенням 
Аудиторської палати  України №214/3 від 29.04.2010 р. дійсний до 29.04.2015 р.) 

 
Дата аудиторського звіту                                                                   «18» квітня 2013року 
 



Додаток до Аудиторського висновку (звіту) про попередню фінансову звітність  
ПАТ «КАМЕТ» за 2012 рік 

 
Примітки до фінансової інформації Публічного акціонерного товариства «КАМЕТ» 

 
Примітки до Форми 1 «Баланс»: 

Станом на 31.12.2012 року загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 
року збільшились на 6285 тис. грн. і складають 131 017 тис.грн. 

Згідно наказу про облікову політику, встановлену на Товаристві, інвентаризація 
наявності товарно-матеріальних цінностей, основних засобів та розрахунків проводиться 
відповідно до вимог «Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, 
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків», затвердженої 
Наказом міністерства фінансів України №69 від 11.08.94року. Річна інвентаризація основних 
засобів, товарно-матеріальних цінностей, проводилась станом на 01.11.2012 року (Наказ №33/Б 
від 22.10.2012року). 
 
Облік основних засобів та їх зносу: 
Облік наявних у Товариства основних засобів ведеться у відповідності з вимогами МСФЗ (IAS) 
16 «Основні засоби», згідно з редакцією МСФЗ, яка діяла на 31.12.2012 р. За січень-грудень 
2012 р. знос основних засобів нараховувався прямолінійним методом згідно облікової політики 
та П(С)БУ №7, затвердженого наказом МФУ №92 від 27.04.2000 р. зі змінами та доповненнями. 
Ліквідаційна вартість основних засобів визнана на рівні нульового значення. 

Станом на 31.12.12 р. є наступні групи основних засобів. 
 
Товариство станом на 31.12.2012 року не має орендованих основних засобів.  
Коефіцієнт зносу основних засобів: 

 
К= Ф.1стр.032/Ф.1.стр.031 = 3374/6694 = 0,504 

 
Отже, знос основних засобів складає 50,4%, отже замортизовано 50,4% вартості основних 
засобів. Дане значення показника є допустимим, хоч рівень зносу є достатньо високим. 
Облік нематеріальних активів та накопиченої амортизації 
Станом на 31.12.2012 року залишкова вартість нематеріальних активів складає 2510 тис. грн. 
 

 Будівлі Обладнання 
Траспортні 
засоби 

Інструменти, 
прилади 

Інші 
основні 
засоби Всього

На 31 грудня 2012 тис.грн  тис.грн   тис.грн.         тис.грн. тис.грн. тис.грн.
Первісна (переоцінена) вартість 1687 2231 582 643 429 5572
Накопичена амортизація та знецінення 245 1602 315 443 219 2824
Балансова вартість  1442 629 267 200 210 2748
Зміни балансової вартості за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року    
Надходження 274 450 308 126 295 1453
Вибуття   17 21  
Амортизація 117 218 116 51 93 595
На 31 грудня 2012         
Первісна (переоцінена) вартість 1711 2677 840 741 724 6694

Накопичена амортизація та знецінення 361 1816 398 488 311 3374



Групи нематеріальних активів, Первісна вартість Накопичена амор- Залишкова 
     тис.грн   тизація, тис.грн. вартість, тис. грн 
Програмне забезпечення  324   182   142 
Інші нематеріальні активи  3944   1576   2368 
Разом     4268   1758   2510 
 
Нематеріальні активи обліковують по історичній (фактичній) собівартості з урахуванням 
нарахованого зносу. Знос нараховується прямолінійно, виходячи з терміну користного 
використання нематеріального активу. Термін користного використання встановлюється згідно 
правовстановлюючих документів. Ліквідаційна вартість нематеріальних активів в Товаристві 
визнана на рівні нульового значення. 
 
Облік інвестиційної нерухомості 
Станом на 31.12.12 р. Товариство має інвестиційну нерухомість залишковою вартістю 84 842 
тис.грн.  
 
Облік незавершених капітальних інвестицій 
Незавершеними капітальними інвестиціями Товариства є незавершені будівництвом об’єкти, що 
обліковуються на рахунку 15. 
Станом на 31.12.12 р. вартість незавершеного будівництва складає 7904 тис. грн. 
 
Облік фінансових інвестицій  
Станом на 31.12.12 р. Довгострокові фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в 
капіталі, складають 0 тис.грн, інші фінансові інвестиції складають 11 191 тис.грн., що відповідає 
рядкам 040 і 045 розділу І Балансу. 
 
Інші довгострокові фінансові інвестиції станом на 31.12.12 р. мають наступну структуру, 
тис.грн.: 

Назва контрагента                          доля воло        збільшення         зменшення                  Сума  
на 31.12.2012р. 

                                                             діння                у 2012 році           у 2012 році 
ДЕЗ 20 ЦА                                                                                                   40                                   47 
ПАТ Днепродзерж.ЗЕВМ                                                                                                                   
443 
ТОВ "Медичі"                                                                                              10010  
Литінське р-не п-во "Райагрохім"                                                                                                      
35 
ТОВ "РДК"                                           99%                    1303                                                            
1307 
ПАТ "Ардер"                                                                   10                                                                 
10 
ТОВ "Камет Охорона"                        100%                   54                                                                 
54 
ТОВ "Каметмаш"                                 100%                  46                                                                 
46 
ТОВ "Сінтез -Ойл"                                                          9249                                                             
9249 
                                                                                                                                                               
11191 

 
Облік відстрочених податкових активів 



Відстрочені податкові активи у Товариства станом на 31.12.12 відсутні. 
 
Облік запасів 
Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок - 
первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Собівартість одиниці запасів при вибутті 
визначається на підставі методу ФІФО, тобто по собівартості перших за часом надходження 
запасів. 
Станом на 31.12.12 р. вартість запасів складає 2455 тис. грн., та має наступну структуру: 
Стаття, тис.грн.                                                             на 31.12.12р.                          
на 01.01.12р. 
Матеріали                                                                         130                                          
61 
Незавершене виробництво                                              2325                                       
467 
ВСЬОГО                                                                          2456                                       
528 

 
Облік дебіторської заборгованості 

Станом на 31.12.12 р. дебіторська заборгованість складає 12 821 тис. грн., в т.ч.: 
Стаття        (тис. грн.) 

за товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна вартість)  2 248 
резерв сумнівних боргів                                                                  - 
за розрахунками з бюджетом      37 
за виданими авансами       1 445 
інша поточна дебіторська заборгованість    9 091 
 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.12 р. має наступну 
структуру: 
 
Назва компанії-дебітора                                           Зборгованість на 31.12.2012р.       Предмет 
заборгованості 
                                                                                       Тис.грн., (в т.ч. ПДВ) 
ТОВ "Каметмаш"                                                          85                                                       за 
матеріали 
ТОВ"Євробуд"                                                              119                                                     за 
оренду 
ТОВ "Інститут лісу"                                                     57                                                       за 
оренду  
ТОВ "Каметмаш"                                                         202                                                      за 
оренду  
ТОВ "РДК"                                                                   111                                                      за 
оренду  
Під-воз іноз.капіталом "СМК"                                   635                                                       за 
оренду  
Управ.освіти Святош.р-ну сш№154                          268                                                       
пост.теплов.енергії  
ТОВ "ТАС Лінк"                                                         38                                                          за 
оренду  
ФО Соснова І.                                                             30                                                           за 
оренду  
Інші                                                                              703                                                         за 



оренду  
Всього дебіторська заборгованість                       2248  

 
Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.12 р. складає 9091 тис. грн. та має 
наступну структуру:  
Назва дебітора                                                                                                      Сума 
заборгованості,  
                                                                                                                                 тис. грн 
Агропромислова група "Закарпатський Сад"                                                       2166 
ТОВ "ДонНДПІКМ"                                                                                                    25 
ТОВ "Іл-Пром"                                                                                                          936 
ТОВ "Каметмаш"                                                                                                       371 
ПАТ "Київгаз"                                                                                                            468 
ПАТ"Київенерго"                                                                                                      227 
ТОВ "РДК"                                                                                                               4410 
ТОВ "Техпромгазсервіс"                                                                                           202 
ТОВ "Універсал проф"                                                                                              250 
Інші                                                                                                                               36 
Всього інша поточна дебіторська заборгованість                                          9091 

 
Інвентаризація розрахунків з дебіторами та кредиторами проведена на підставі Наказу 

№33/Б від 22.10.2012року у відповідності з вимогами Інструкції по інвентаризації основних 
засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів 
та розрахунків (зі змінами та доповненнями), затвердженої Наказом МФУ №69 від 11.08.99 р. 

 
Облік грошових коштів 

Облік касових операцій здійснюється згідно з Положенням про ведення касових операцій в 
національній валюті в Україні, затвердженого Постановою НБУ від 15.12.2004 року №637. 

Перевіркою обліку касових операцій та операцій по поточних рахунках порушень не 
виявлено.  

Залишки грошових коштів в касі та на поточних рахунках співпадають з даними балансу. 
Ліміт готівкових коштів в Товаристві не встановлювався. 

 
Статті, тис. грн..                                               31.12.12                31.12.11 
Грошові кошти в національній валюті            2829                       7530 
в т.ч. в касі                                                         -                              - 
Грошові кошти в іноземній валюті                   -                              - 
Всього                                                                2829                      7530 
 
Інші оборотні активи 
Станом на 31.12.12р. інші оборотні активи складають 104 тис. грн.. 
 
Облік зобов’язань 
Зобов’язання визнається у фінансовій звітності, якщо його оцінка може бути достовірно 
визначена та існує вірогідність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його 
непогашення.  

Станом на 31.12.12 р. сума зобов’язань складала 20 675 тис. грн., в т.ч.: 
Стаття        (тис. грн.) 

Відстрочені податкові зобов’язання                                               14 450 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги    25 
З авансів одержаних       727 



З бюджетом          57 
З учасниками        429 
Інші поточні зобов’язання               4987 
 
 Інші поточні зобов’язання станом на 31.12.12 р. складають 4987 тис. грн.. і мають наступну 
структуру: 
Назва кредитора                                                                              Заборгованість, 
тис.грн 
СК "Капітал Груп"                                                                               3700 
СК "Капітал Груп"                                                                               1050 
Інші                                                                                                         237 
Всього інші поточні зобов’язання                                                 4 987      

 
На нашу думку, розкриття інформації за видами зобов’язань  подано в фінансовій звітності 
достовірно та повно, відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України. 
 
Облік забезпечень 

Товариством створюються забезпечення наступних витрат і платежів згідно прийнятої 
Товариством облікової політики. Станом на 31.12.12 року Товариством відображено 
забезпечення виплат персоналу, що складає 811 тис.грн. Інших видів забезпечень Товариство не 
нараховує. 
 
Облік власного капіталу 

Станом на 31.12.12 власний капітал складає 109 531 тис. грн. (83,4% валюти балансу). За 
рік, що закінчився 31.12.12 р. відбулось збільшення суми власного капіталу на 1958 тис. грн., 
дане збільшення відбулось за рахунок збільшення суми нерозподіленого прибутку. 
Власний капітал має наступну структуру: 
Стаття                                                                                   31.12.12р. (тис.грн) 
Статутний капітал      22 000 
Інший додатковий капітал     63 324 
Резервний капітал          887 
Нерозподілений прибуток     23 320 
Всього власний капітал              109 531 
 

Станом на 31.12.12 р. розмір статутного капіталу складає 22 000 тис. грн., що відповідає 
зареєстрованим установчим документам, та сплачений повністю. Статутний капітал поділено на 
88000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 250 грн. на суму 22 000,0 тис.грн., про що 
видане свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за № 02/10/1/10 від 28.01.2010 року.  

У 2012 році розмір статутного капіталу не змінювався. Для обліку та узагальнення інформації 
про стан та рух статутного капіталу використовується рахунок 40 «Статутний капітал». Сальдо 
цього рахунку відповідає розміру статутного капіталу, зареєстрованому в установчих документах. 

Інший додатковий капітал у розмірі 63 324 тис. грн. сформований за рахунок дооцінки 
вартості основних засобів. 

Нерозподілений прибуток станом на 31.12.12 р. складає 23 320 тис. грн. За звітний період 
сума прибутку збільшилась на 1665 тис. грн. за рахунок чистого прибутку, отриманого в поточному 
році. 
 

Примітки до Форми 2 «Звіт про фінансові результати» 
 
Фінансові результати діяльності Товариства відображені у попередній фінансовій 

звітності є реальними. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, послуг) визнається, 



якщо покупцю передані ризики і вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію; якщо сума 
доходу (виручка) може бути достовірно визначена, існує впевненість, що внаслідок операції 
станеться збільшення економічних вигід підприємства, а витрати, пов’язані з данною операцією, 
можуть бути достовірно визначені.  

Основним видом доходу Товариства є дохід від здійснення досліджень і розробок в галузі 
природничих наук та дохід від надання майна в оренду. Доходи, отримані Товариством за 2012 
рік складаються з: 

 
         (тис. грн.) 
Чистий дохід від реалізації (без ПДВ)    17 182 
Інші операційні доходи         2806 
Інші фінансові доходи          1892 
Інші доходи                9 

Собівартість реалізованих робіт,послуг за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року 
складає 8773 тис. грн. 

Операційні витрати Товариства за рік, що закінчився 31.12.12 р. мають наступну 
структуру 
Стаття       31.12.12р (тис.грн) 
Матеріальні витрати      1671 
Витрати на оплату праці     4394 
Відрахування на соціальні заходи    1382 
Амортизація       1746 
Інші операційні витрати      10307 
Разом операційні витрати     19500 
 

Структура інших витрат Товариства, понесених за рік, що закінчився 31.12.12 р.,  має 
вигляд: 
Показник, тис. грн.     31.12.12 р. 
Адміністративні витрати     7930 
Інші операційні витрати      939 
Інші витрати          28 
 
 Податок на прибуток за січень-грудень 2012 року становив 1057 тис. грн. 
Товариство є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах. Податковий 
облік витрат відповідає нормам Податкового кодексу України. 
 

За звітний період Товариство отримало чистий прибуток в сумі 3162 тис. грн.. 
 

Примітки до Форми 3 «Звіт про фінансові результати» 
Залишок грошових коштів на поточному рахунку в банку на кінець 2012 року скаладає 2829 тис. 
грн., 
залишок клштів в касі – відсутній,  
залишок коштів в іноземній валюті відсутній. 
Дані рядка 430 попереднього Звіту про рух грошових відповідають сумі рядків 230  та 240 
попереднього Балансу. 
 

Примітки до Форми 4 «Звіт про власний капітал» 
               Розкриття інформації про власний капітал Товариства та відповідності вартості чистих 

активів вимогам законодавства. 
Станом на 31.12.12 власний капітал складає 109 531 тис. грн. (83,4% валюти балансу). За рік, 

що закінчився 31.12.12 р. відбулось збільшення суми власного капіталу на 1958 тис. грн., дане   



збільшення відбулось за рахунок збільшення суми нерозподіленого прибутку. 
Власний капітал має наступну структуру: 
Стаття                                                                                   31.12.12р. (тис.грн) 
Статутний капітал      22 000 
Інший додатковий капітал     63 324 
Резервний капітал      887 
Нерозподілений прибуток     23 320 
Всього власний капітал     109 531 
 

Станом на 31.12.12 р. розмір статутного капіталу складає 22 000 тис. грн., що відповідає 
зареєстрованим установчим документам, та сплачений повністю. Статутний капітал поділено на 
88000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 250 грн. на суму 22 000,0 тис.грн., про що 
видане свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за № 02/10/1/10 від 28.01.2010 року.  

У 2012 році розмір статутного капіталу не змінювався. Для обліку та узагальнення інформації 
про стан та рух статутного капіталу використовується рахунок 40 «Статутний капітал». Сальдо цього 
рахунку відповідає розміру статутного капіталу, зареєстрованому в установчих документах. 

Інший додатковий капітал у розмірі 63 324 тис. грн. сформований за рахунок дооцінки вартості 
основних засобів. 

Нерозподілений прибуток станом на 31.12.12 р. складає 23 320 тис. грн. За звітний період сума 
прибутку збільшилась на 1665 тис. грн. за рахунок чистого прибутку, отриманого в поточному році. 
 
  

 Станом на 31.12. 2012 року акції розподілені наступним чином: 
Одна юридична особа («AVRYS LIMITED», Кіпр НЕ 227883)  
володіє                                                                                                 99,06 % СК 
Фізичні особи володіють                                                                    0,94 % СК  
 
Дивіденди за підсумками 2012року не нараховувались. 

  Емісії акцій в 2012 році не було. 
 Викупу власних акцій в 2012році не було. 
 
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 становище 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 у загальному обсязі постачання 
Товариство виконує проектно-конструкторськi роботи в галузi автоматизацiї виробництв 
точного лиття по газифiкованих моделях i вакуумно-плiвкового формування. Замовниками 
продукцiї є вiтчизнянi та зарубiжнi компанiї, такi як англiйська компанiя "Бi.Ай.Тi Iнвестментс", 
американська компанiя "Advances Tehnology Company". За проектної документацiї Товариства 
створюються виробництва на Українi, в Росiї, Азербайджанi, Монголiї. Товариство виконує 
замовлення по виробництву виробiв точного лиття з чорних i кольорових металiв, а також 
виготовляє рiзнi види нестандартного устаткування для машинобудiвної, будiвельної галузей 
промисловостi з використанням виробничих потужностей на регiональних майданчиках. 
Виконання Товариством робiт вiд сезонних змiн не залежить.  



Фiнансовi ризики. Дiяльнiсть Товариства пiддається впливу безлiчi фiнансових ризикiв, 
включаючи ефект вiд змiни ринкових цiн, коливань валютних курсiв. Керiвництво Товариства  
веде полiтику, спрямовану на попередження й зменшення впливу таких ризикiв. Управлiння 
ризиками здiйснюється Адмiнiстрацiєю Товариства. 
Кредитнi ризики. Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно пiддаються впливу кредитного ризику, 
в основному представленi торговою дебiторською заборгованiстю та грошовими коштами та 
еквiвалентами.  
Ризик лiквiдностi. Для управлiння ризиком лiквiдностi керiвництво Товариства проводить 
полiтику управлiння активами й зобов'язаннями, спрямовану на недопущення розривiв у строках 
платежiв, що виражається в здатностi мобiлiзацiї лiквiдних активiв для погашення поточних 
зобов'язань. 
Податкове законодавство 
Через наявнiсть в українському законодавствi в сферi господарської дiяльностi та, зокрема, у 
податковому законодавствi, норм, що допускають неоднозначне тлумачення, а також з огляду на 
сформовану в умовах загальної нестабiльностi практику непередбаченої оцiнки податковими 
органами фактiв господарської дiяльностi, у тому числi непередбаченого вiднесення дiй 
Товариств до тих або iнших їх видiв при вiдсутностi нормативних критерiїв для цього, оцiнка 
керiвництвом фактiв господарської дiяльностi Товариства може не збiгатися з iнтерпретацiєю 
цих фактiв податковими органами. 
Якщо яка-небудь операцiя буде оскаржена податковими органами, Товариству можуть бути 
донарахованi суми податкiв, а також можливi штрафи й пенi. Перiод, протягом якого податковi 
органи можуть здiйснити перевiрку, становить три роки. 
Для зменшення ризикiв та захисту своєї дiяльностi Товариство здiйснює накопичення 
фiнансових ресурсiв. 
Для розширення виробництва та ринкiв збуту Товариство бере участь у виставках.  
Канали збуту й методи продажу: основнi замовники та їх партнери, прямi продажi. 
Галузь виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть Товариство, переживає занепад та практично не 
розвивається, незважаючи на великий потенцiал, що залишився пiсля розпаду СРСР. 
Товариство майже не впроваджує нових технологiй в своєму виробництвi. 
Становище Товариства на ринку стабiльне. 
Конкуренцiю Товариству складає Iнститут проблем лиття, що знаходиться в м.Києвi 
Товариство здiйснює штучне виробництво та ексклюзивнi розробки вiдповiдно до технiчних 
замовлень. 
Перспективним планом розвитку Товариства збiльшення ринку збуту завдяку пошуку нових 
замовникiв. 
Постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв 
у загальному обсязi постачання, немає. 
 
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо 
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її 
вартість і спосіб фінансування 
Основнi придбання за останнi 5 рокiв - обладнання виробничого призначення. За останнi 5 рокiв 
значних вiдчужень активiв не було. 
Значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю не планується. 
 
 
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 



підприємства, інформацію 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 
Товариство володiє такими основними засобами: будiвля за адресою м. Київ, пр. Перемоги, 65, 
обладання, офiснi меблi, комп'ютерна технiка, якi утримуються на балансi Товариства та 
знаходяться за адресою м. Київ, пр. Перемоги, 65. Об'єктiв оренди та будь-яких значних 
правочинiв щодо основних засобiв немає. Ступiнь використання обладнання - 100%. Екологiчнi 
питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства не  iснують. Капiтальне 
будiвництво, розширення або удосконалення основних засобiв не планується. 
 
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 
законодавчих або економічних обмежень 
Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емiтента - економiчна криза зменшила коло замовникiв 
та вiдповiдно  кiлькiсть замовлень. 
 
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій 
за порушення законодавства 
Фактiв виплати штрафних санкцiй i компенсацiй за порушення законодавства не має. 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
Фiнансування дiяльностi товариства здiйснюється за рахунок власних коштiв та кредитних 
ресурсiв. Робочого капiталу для поточних потреб Товариства достатньо.  
 
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець 
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих 
договорів 
Усi договори, що укладенi, виконанi в повному обсязi або в межах етапiв, обумовлених 
договорами. 
 
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
Колектив товариства планує в наступному та подальших роках брати участь в спiльних проектах 
з пiдприємствами м.Києва. 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 
та розробку за звітний рік 
У звiтному перiодi дослiдження та розробки не проводились. 
 
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 
Емiтент не виступає стороною в судових справах. 
 
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 
Iншої iнформацiї не має. 
 

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

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
Власні основні засоби 

(тис. грн.) 
Орендовані основні 

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

засобів на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 
1. Виробничого призначення: 2 748 3 320 0 0 2 748 3 320 
  будівлі та споруди 1 442 1 350 0 0 1 442 1 350 
  машини та обладнання 629 861 0 0 629 861 
  транспортні засоби 267 442 0 0 267 442 
  інші 410 667 0 0 410 667 
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 2 748 3 320 0 0 2 748 3 320 

Опис 

Термiни та умови користування основними засобами (за основними 
групами): 
будiвлi та споруди- 45 рокiв 
 машини та обладнання- 25 рокiв 
транспортнi засоби- 5 рокiв 
iнстуремни, прилади, iнвентар (меблi) - 12 рокiв 
Первiсна вартiсть основних засобiв - 6 694 тис. грн. 
Ступiнь їх зносу - 50,4% 
Ступiнь їх використання - 100% 
Сума нарахованого зносу - 3 374 тис. грн. 
Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi придбанням нової 
технiки, меблiв, автотранспорту, полiпшенням та модернiзацiєю.  
Обмежень на використання майна Товариства немає. 
 

 
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 
Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн.) 

109 531 107 573 

Статутний капітал (тис.грн.) 22 000 22 000 
Скоригований статутний капітал 
(тис.грн.) 

22 000 22 000 

Опис Розраховується за Методичними рекомендацiями по визначенню вартостi чистих активiв 
акцiонерного товариства, схваленими рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. № 485. 

Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги 
п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. 

 
13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнення 

Непогашена 
частина 

Відсоток за 
користування 

Дата 
погашення 



боргу (тис. 
грн.) 

коштами 
(відсоток річних) 

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 власним 
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 57 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі X 0 X X 

Інші зобов'язання X 20 618 X X 
Усього зобов'язань X 20 675 X X 
Опис Станом на 31.12.12 р. сума зобов'язань складала 20 675 тис. 

грн., в т.ч.: 
Вiдстроченi податковi зобов'язання - 14 450 тис. грн. 
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 25 
тис.грн. 
З авансiв одержаних - 727 тис. грн. 
З бюджетом - 57 тис. грн. 
З учасниками - 429 тис. грн. 
Iншi поточнi зобов'язання - 4987 тис. грн. 

 
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 
20.02.2012 20.02.2012 Відомості про проведення загальних зборів 

 
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 2 1 
3 2010 2 1 

 



Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах? 
 Так Ні 
Реєстраційна комісія X  
Акціонери  X 
Реєстратор  X 
Депозитарій  X 
Інше 
(запишіть) 

 

 
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/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) 

Бюлетенями для голосування (вiдкрите голосування) 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 
 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 зменшення 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) 

 

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  
ні 
 

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 0 
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0 
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1 

 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  30 
 
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 
Інше 
(запишіть) 

Комiтети у складi наглядової ради не створювались. 

Інше 
(запишіть) 

 

 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за 
роботу з акціонерами? (так/ні)  ні 
 
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою X  
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 
ринкової вартості акцій  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше 
(запишіть) 

Винагорода виплачується виключно Головi наглядової ради грошовими 
коштами, вiдповiдно до ухваленого Загальними зборами акцiонерiв 
кошторису.  

 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства? 
 Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 
Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 
Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 
Відсутність конфлікту інтересів  X 
Граничний вік  X 
Відсутні будь-які вимоги  X 
Інше (запишіть) 
  X 

 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився 
зі своїми правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом  X 



внутрішніх документів акціонерного 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) 

У зв'язку iз переобранням всiх членiв Ради, останнi знайомилися зi 
внутрiшнiх документiв акцiонерного товариства самостiйно. 

 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  так 
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років?  12 
 
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 ні ні 
Загальний відділ ні ні ні 
Члени наглядової ради (голова наглядової 
ради) ні ні ні 

Юридичний відділ (юрист) ні так ні 
Секретар правління ні ні так 
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) 
 

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? 

 

Загальн
і збори 
акціоне

рів 

Наглядов
а рада 

Виконав
чий 

орган 

Не 
належит

ь до 
компете

нції 
жодного 
органу 

Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії) так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-
планів) ні ні так ні 



Затвердження річного фінансового звіту або 
балансу або 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 ні ні ні 

Затвердження аудитора ні ні так ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів ні ні ні так 

 
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) Iнших докумпентiв немає. 

 
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 
акціонерного товариства? 

 

Інформація 
розповсюджує

ться на 
загальних 

Публікуєт
ься у 
пресі, 

оприлюдн

Документи 
надаються 

для 
ознайомлен

Копії 
докумен

тів 
надають

Інформаці
я 

розміщуєт
ься на 



зборах юється в 
загальнод
оступній 

інформаці
йній базі 

даних 
ДКЦПФР 
про ринок 

цінних 
паперів 

ня 
безпосеред

ньо в 
акціонерно

му 
товаристві 

ся на 
запит 

акціонер
а 

власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерн
ого 

товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності так так так так так 

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

ні ні ні ні так 

Інформація про склад 
органів управління 
товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 
документи ні ні так так так 

Протоколи загальних 
зборів акціонерів після 
їх проведення 

ні ні так так так 

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства 

ні так так 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 

 
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада X  
Правління або директор  X 
Інше 
(запишіть) 

 

 
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  так 



 
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) 

Iншi причини вiдсутнi. 

 
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) 

Iншi органи не здiйснювали перевiрки фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства. 

 
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) 

 

 
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  
так 
 
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 
 

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

 Так Ні 
Випуск акцій  X 
Випуск депозитарних розписок  X 
Випуск облігацій  X 
Кредити банків X  
Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 
Інше (запишіть) 
  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)  не визначились 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)  так 
 
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній 
системі України (далі - особа)? 
 Так Ні 
Не задовольняв професійний рівень особи  X 
Не задовольняли умови договору з особою  X 
Особу змінено на вимогу:   
акціонерів  X 
суду  X 
Інше 
(запишіть) 

Дематерiалiзацiя акцiй. 

 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні)  ні 
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:  
 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 
оприлюднено:  
 
Вкажіть інформацію 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: 
 
 

Звіт про корпоративне управління 
 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, 
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх 
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік 
3. Вкажіть 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 
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 
про відсутність таких заходів 
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 
характеристики або про відсутність такої системи 
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи 
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку 
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність 
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку 
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 
 загальний стаж аудиторської діяльності 
 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 
 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 
року 
 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 
внутрішнього аудитора 
 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 
 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 
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 
послуг, зокрема: 
 наявність механізму розгляду скарг 
 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 
розглядати скарги 
 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 
скарг) 
 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 
установою та результати їх розгляду 
 



КОДИ 
Дата 31.12.2012 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "КАМЕТ" за ЄДРПОУ 00241206 
Територія м.Київ, Святошинський р-н за КОАТУУ 8038600000 
Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 за КОПФГ  

Орган державного 
управління  за СПОДУ  

Вид економічної 
діяльності 

Дослідження й експериментальні розробки у 
сфері інших природничих і технічних наук за КВЕД 72.19 

Середня кількість працівників (1): 68 
Одиниця виміру: тис.грн. 
Адреса: 03062, Україна, м.Київ, пр-т Перемоги, будинок 65 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

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

 
Баланс 

на 31.12.2012 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
    залишкова вартість 010 3 245 2 510 
    первісна вартість 011 4 212 4 268 
    накопичена амортизація 012 ( 967 ) ( 1 758 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 020 6 301 7 904 
Основні засоби:    
    залишкова вартість 030 2 748 3 320 
    первісна вартість 031 5 572 6 694 
    знос 032 ( 2 824 ) ( 3 374 ) 
Довгострокові біологічні активи:    
    справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 
    первісна вартість 036 0 0 
    накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 040 0 0 

    інші фінансові інвестиції 045 10 579 11 191 
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 
нерухомості 055 84 842 84 842 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 153 696 153 168 
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 68 854 ) ( 68 326 ) 
Відстрочені податкові активи 060 0 0 
Гудвіл 065 0 0 
Інші необоротні активи 070 0 0 



Гудвіл при консолідації 075 0 0 
Усього за розділом I 080 107 715 109 767 
II. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100 61 130 
Поточні біологічні активи 110 0 0 
Незавершене виробництво 120 467 2 325 
Готова продукція 130 0 0 
Товари 140 0 0 
Векселі одержані 150 0 0 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
    чиста реалізаційна вартість 160 1 142 2 248 
    первісна вартість 161 1 142 2 248 
    резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 ) 
Дебіторська заборгованість за рахунками:    
    за бюджетом 170 0 37 
    за виданими авансами 180 302 1 445 
    з нарахованих доходів 190 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 200 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 4 855 9 091 
Поточні фінансові інвестиції 220 2 836 3 041 
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
    в національній валюті 230 7 530 2 829 
    у тому числі в касі 231 0 0 
    в іноземній валюті 240 0 0 
Інші оборотні активи 250 74 104 
Усього за розділом II 260 17 267 21 250 
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0 
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 
Баланс 280 124 982 131 017 

 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
I. Власний капітал    
Статутний капітал 300 22 000 22 000 
Пайовий капітал 310 0 0 
Додатковий вкладений капітал 320 0 0 
Інший додатковий капітал 330 63 031 63 324 
Резервний капітал 340 887 887 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 21 655 23 320 
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 
Накопичена курсова різниця 375 0 0 
Усього за розділом I 380 107 573 109 531 
Частка меншості 385 0 0 
II. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 703 811 
Інші забезпечення 410 0 0 
Сума страхових резервів 415 0 0 
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 
Цільове фінансування  (2) 420 0 0 



Усього за розділом II 430 703 811 
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 0 0 
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 
Відстрочені податкові зобов’язання 460 14 637 14 450 
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 
Усього за розділом ІІІ 480 14 637 14 450 
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 0 0 
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями 510 0 0 

Векселі видані 520 0 0 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 0 25 
Поточні зобов’язання за розрахунками:    
    з одержаних авансів 540 757 727 
    з бюджетом 550 706 57 
    з позабюджетних платежів 560 0 0 
    зі страхування 570 0 0 
    з оплати праці 580 1 0 
    з учасниками 590 424 429 
    із внутрішніх розрахунків 600 0 0 
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 
групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 181 4 987 
Усього за розділом IV 620 2 069 6 225 
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 
Баланс 640 124 982 131 017 
(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом 
виконавчої влади у галузі статистики. 
(2) З рядка 420 графа 4  Сума благодійної допомоги (421) 0 

Примітки: Станом на 31.12.2012 року загальні активи Товариства в порівнянні з даними на 
початок року збільшились на 6285 тис. грн. і складають 131 017 тис.грн. 

Згідно наказу про облікову політику, встановлену на Товаристві, інвентаризація 
наявності товарно-матеріальних цінностей, основних засобів та розрахунків проводиться 
відповідно до вимог «Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, 
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків», затвердженої 
Наказом міністерства фінансів України №69 від 11.08.94року. Річна інвентаризація основних 
засобів, товарно-матеріальних цінностей, проводилась станом на 01.11.2012 року (Наказ №33/Б 
від 22.10.2012року). 
 
Облік основних засобів та їх зносу: 
Облік наявних у Товариства основних засобів ведеться у відповідності з вимогами МСФЗ (IAS) 
16 «Основні засоби», згідно з редакцією МСФЗ, яка діяла на 31.12.2012 р. За січень-грудень 
2012 р. знос основних засобів нараховувався прямолінійним методом згідно облікової політики 
та П(С)БУ №7, затвердженого наказом МФУ №92 від 27.04.2000 р. зі змінами та доповненнями. 
Ліквідаційна вартість основних засобів визнана на рівні нульового значення. 



Станом на 31.12.12 р. є наступні групи основних засобів. 
 
Товариство станом на 31.12.2012 року не має орендованих основних засобів.  
Коефіцієнт зносу основних засобів: 

 
К= Ф.1стр.032/Ф.1.стр.031 = 3374/6694 = 0,504 

 
Отже, знос основних засобів складає 50,4%, отже замортизовано 50,4% вартості основних 
засобів. Дане значення показника є допустимим, хоч рівень зносу є достатньо високим. 
Облік нематеріальних активів та накопиченої амортизації 
Станом на 31.12.2012 року залишкова вартість нематеріальних активів складає 2510 тис. грн. 
 
Групи нематеріальних активів, Первісна вартість Накопичена амор- Залишкова 
     тис.грн   тизація, тис.грн. вартість, тис. грн 
Програмне забезпечення  324   182   142 
Інші нематеріальні активи  3944   1576   2368 
Разом     4268   1758   2510 
 
Нематеріальні активи обліковують по історичній (фактичній) собівартості з урахуванням 
нарахованого зносу. Знос нараховується прямолінійно, виходячи з терміну користного 
використання нематеріального активу. Термін користного використання встановлюється згідно 
правовстановлюючих документів. Ліквідаційна вартість нематеріальних активів в Товаристві 
визнана на рівні нульового значення. 
 
Облік інвестиційної нерухомості 
Станом на 31.12.12 р. Товариство має інвестиційну нерухомість залишковою вартістю 84 842 
тис.грн.  
 

 Будівлі Обладнання 
Траспортні 
засоби 

Інструменти, 
прилади 

Інші 
основні 
засоби Всього 

На 31 грудня 2012 тис.грн  тис.грн   тис.грн.         тис.грн. тис.грн. тис.грн. 
Первісна (переоцінена) 
вартість 1687 2231 582 643 429 5572 
Накопичена 
амортизація та 
знецінення 245 1602 315 443 219 2824 
Балансова вартість  1442 629 267 200 210 2748 
Зміни балансової вартості за рік, що закінчився 31 
грудня 2012 року    0 
Надходження 274 450 308 126 295 1453 
Вибуття   17 21  38 
Амортизація 117 218 116 51 93 595 
На 31 грудня 2012         0 
Первісна (переоцінена) 
вартість 1711 2677 840 741 724 6694 
Накопичена 
амортизація та 
знецінення 361 1816 398 488 311 3374 



Облік незавершених капітальних інвестицій 
Незавершеними капітальними інвестиціями Товариства є незавершені будівництвом об’єкти, що 
обліковуються на рахунку 15. 
Станом на 31.12.12 р. вартість незавершеного будівництва складає 7904 тис. грн. 
 
Облік фінансових інвестицій  
Станом на 31.12.12 р. Довгострокові фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в 
капіталі, складають 0 тис.грн, інші фінансові інвестиції складають 11 191 тис.грн., що відповідає 
рядкам 040 і 045 розділу І Балансу. 
 
Інші довгострокові фінансові інвестиції станом на 31.12.12 р. мають наступну структуру, 
тис.грн.: 

Назва контрагента                          доля воло        збільшення         зменшення                  Сума  
на 31.12.2012р. 

                                                             діння                у 2012 році           у 2012 році 
ДЕЗ 20 ЦА                                                                                                   40                                   47 
ПАТ Днепродзерж.ЗЕВМ                                                                                                                   
443 
ТОВ "Медичі"                                                                                              10010  
Литінське р-не п-во "Райагрохім"                                                                                                      
35 
ТОВ "РДК"                                           99%                    1303                                                            
1307 
ПАТ "Ардер"                                                                   10                                                                 
10 
ТОВ "Камет Охорона"                        100%                   54                                                                 
54 
ТОВ "Каметмаш"                                 100%                  46                                                                 
46 
ТОВ "Сінтез -Ойл"                                                          9249                                                             
9249 
                                                                                                                                                               
11191 

 
Облік відстрочених податкових активів 
Відстрочені податкові активи у Товариства станом на 31.12.12 відсутні. 
 
Облік запасів 
Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок - 
первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Собівартість одиниці запасів при вибутті 
визначається на підставі методу ФІФО, тобто по собівартості перших за часом надходження 
запасів. 
Станом на 31.12.12 р. вартість запасів складає 2455 тис. грн., та має наступну структуру: 
Стаття, тис.грн.                                                             на 31.12.12р.                          
на 01.01.12р. 
Матеріали                                                                         130                                          
61 
Незавершене виробництво                                              2325                                       
467 
ВСЬОГО                                                                          2456                                       
528 



 
Облік дебіторської заборгованості 

Станом на 31.12.12 р. дебіторська заборгованість складає 12 821 тис. грн., в т.ч.: 
Стаття        (тис. грн.) 

за товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна вартість)  2 248 
резерв сумнівних боргів                                                                  - 
за розрахунками з бюджетом      37 
за виданими авансами       1 445 
інша поточна дебіторська заборгованість    9 091 
 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.12 р. має наступну 
структуру: 
 
Назва компанії-дебітора                                           Зборгованість на 31.12.2012р.       Предмет 
заборгованості 
                                                                                       Тис.грн., (в т.ч. ПДВ) 
ТОВ "Каметмаш"                                                          85                                                       за 
матеріали 
ТОВ"Євробуд"                                                              119                                                     за 
оренду 
ТОВ "Інститут лісу"                                                     57                                                       за 
оренду  
ТОВ "Каметмаш"                                                         202                                                      за 
оренду  
ТОВ "РДК"                                                                   111                                                      за 
оренду  
Під-воз іноз.капіталом "СМК"                                   635                                                       за 
оренду  
Управ.освіти Святош.р-ну сш№154                          268                                                       
пост.теплов.енергії  
ТОВ "ТАС Лінк"                                                         38                                                          за 
оренду  
ФО Соснова І.                                                             30                                                           за 
оренду  
Інші                                                                              703                                                         за 
оренду  
Всього дебіторська заборгованість                       2248  

 
Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.12 р. складає 9091 тис. грн. та має 
наступну структуру:  
Назва дебітора                                                                                                      Сума 
заборгованості,  
                                                                                                                                 тис. грн 
Агропромислова група "Закарпатський Сад"                                                       2166 
ТОВ "ДонНДПІКМ"                                                                                                    25 
ТОВ "Іл-Пром"                                                                                                          936 
ТОВ "Каметмаш"                                                                                                       371 
ПАТ "Київгаз"                                                                                                            468 
ПАТ"Київенерго"                                                                                                      227 
ТОВ "РДК"                                                                                                               4410 
ТОВ "Техпромгазсервіс"                                                                                           202 



ТОВ "Універсал проф"                                                                                              250 
Інші                                                                                                                               36 
Всього інша поточна дебіторська заборгованість                                          9091 

 
Інвентаризація розрахунків з дебіторами та кредиторами проведена на підставі Наказу 

№33/Б від 22.10.2012року у відповідності з вимогами Інструкції по інвентаризації основних 
засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів 
та розрахунків (зі змінами та доповненнями), затвердженої Наказом МФУ №69 від 11.08.99 р. 

 
Облік грошових коштів 

Облік касових операцій здійснюється згідно з Положенням про ведення касових операцій в 
національній валюті в Україні, затвердженого Постановою НБУ від 15.12.2004 року №637. 

Перевіркою обліку касових операцій та операцій по поточних рахунках порушень не 
виявлено.  

Залишки грошових коштів в касі та на поточних рахунках співпадають з даними балансу. 
Ліміт готівкових коштів в Товаристві не встановлювався. 

 
Статті, тис. грн..                                               31.12.12                31.12.11 
Грошові кошти в національній валюті            2829                       7530 
в т.ч. в касі                                                         -                              - 
Грошові кошти в іноземній валюті                   -                              - 
Всього                                                                2829                      7530 
 
Інші оборотні активи 
Станом на 31.12.12р. інші оборотні активи складають 104 тис. грн.. 
 
Облік зобов’язань 
Зобов’язання визнається у фінансовій звітності, якщо його оцінка може бути достовірно 
визначена та існує вірогідність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його 
непогашення.  

Станом на 31.12.12 р. сума зобов’язань складала 20 675 тис. грн., в т.ч.: 
Стаття        (тис. грн.) 

Відстрочені податкові зобов’язання                                               14 450 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги    25 
З авансів одержаних       727 
З бюджетом          57 
З учасниками        429 
Інші поточні зобов’язання               4987 
 
 Інші поточні зобов’язання станом на 31.12.12 р. складають 4987 тис. грн.. і мають наступну 
структуру: 
Назва кредитора                                                                              Заборгованість, 
тис.грн 
СК "Капітал Груп"                                                                               3700 
СК "Капітал Груп"                                                                               1050 
Інші                                                                                                         237 
Всього інші поточні зобов’язання                                                 4 987      

 
На нашу думку, розкриття інформації за видами зобов’язань  подано в фінансовій звітності 
достовірно та повно, відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України. 
 



Облік забезпечень 
Товариством створюються забезпечення наступних витрат і платежів згідно прийнятої 

Товариством облікової політики. Станом на 31.12.12 року Товариством відображено 
забезпечення виплат персоналу, що складає 811 тис.грн. Інших видів забезпечень Товариство не 
нараховує. 
 
Облік власного капіталу 

Станом на 31.12.12 власний капітал складає 109 531 тис. грн. (83,4% валюти балансу). За 
рік, що закінчився 31.12.12 р. відбулось збільшення суми власного капіталу на 1958 тис. грн., 
дане збільшення відбулось за рахунок збільшення суми нерозподіленого прибутку. 
Власний капітал має наступну структуру: 
Стаття                                                                                   31.12.12р. (тис.грн) 
Статутний капітал      22 000 
Інший додатковий капітал     63 324 
Резервний капітал          887 
Нерозподілений прибуток     23 320 
Всього власний капітал              109 531 
 

Станом на 31.12.12 р. розмір статутного капіталу складає 22 000 тис. грн., що відповідає 
зареєстрованим установчим документам, та сплачений повністю. Статутний капітал поділено на 
88000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 250 грн. на суму 22 000,0 тис.грн., про що 
видане свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за № 02/10/1/10 від 28.01.2010 року.  

У 2012 році розмір статутного капіталу не змінювався. Для обліку та узагальнення інформації 
про стан та рух статутного капіталу використовується рахунок 40 «Статутний капітал». Сальдо 
цього рахунку відповідає розміру статутного капіталу, зареєстрованому в установчих документах. 

Інший додатковий капітал у розмірі 63 324 тис. грн. сформований за рахунок дооцінки 
вартості основних засобів. 
Нерозподілений прибуток станом на 31.12.12 р. складає 23 320 тис. грн. За звітний період сума 
прибутку збільшилась на 1665 тис. грн. за рахунок чистого прибутку, отриманого в поточному році. 
 
 
Керівник    Шепель Валерiй Iванович 
 
Головний бухгалтер   Iваницька Наталiя Миколаївна 



КОДИ 
Дата 31.12.2012 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "КАМЕТ" за ЄДРПОУ 00241206 
Територія м.Київ, Святошинський р-н за КОАТУУ 8038600000 
Орган державного 
управління   за СПОДУ  

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 за КОПФГ  

Вид економічної 
діяльності 

Дослідження й експериментальні розробки у 
сфері інших природничих і технічних наук за КВЕД 72.19 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

Одиниця виміру: тис.грн. 
Звіт про фінансові результати 

за 2012 рік 
Форма №2 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
Код за ДКУД 1801003 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 010 20 465 0 

Податок на додану вартість 015 ( 3 283 ) ( 0 ) 
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 
 025 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 035 17 182 0 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 8 773 ) ( 0 ) 
Валовий прибуток: 
   прибуток 050 8 409 0 

   збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші операційні доходи 060 2 806 0 
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 7 930 ) ( 0 ) 
Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші операційні витрати 090 ( 939 ) ( 0 ) 
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 
   прибуток 100 2 346 0 

    збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) 
Доход від участі в капіталі 110 0 0 
Інші фінансові доходи 120 1 892 0 
Інші доходи (1) 130 9 0 
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 ) 



Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 160 ( 28 ) ( 0 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування: 
   прибуток 

170 4 219 0 

    збиток 175 ( 0 ) ( 0 ) 
    у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або 
прибуток від переоцінки необоротних активів та групи 
вибуття у наслідок  припинення діяльності 

176 0 0 

    у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 
наслідок  припинення діяльності 

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180  ( 1 057 ) ( 0 ) 
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185  0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності: 
   прибуток 190 3 162 0 

    збиток 195 ( 0 ) ( 0 ) 
Надзвичайні: 
   доходи 200 0 0 

    витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 
Частка меншості 215 0 0 
Чистий: 
   прибуток 220 3 162 0 

    збиток 225 ( 0 ) ( 0 ) 
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 
(1) З рядка 130 графа 3  Дохід, пов'язаний з благодійною 
допомогою 

(131) 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 230 1 671 0 
Витрати на оплату праці 240 4 394 0 
Відрахування на соціальні заходи 250 1 382 0 
Амортизація 260 1 746 0 
Інші операційні витрати 270 10 307 0 
Разом 280 19 500 0 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0 0 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 330 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 
Примітки: Фiнансовi результати дiяльностi Товариства вiдображенi у попереднiй фiнансовiй звiтностi є 
реальними. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, послуг) визнається, якщо покупцю переданi 
ризики i вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю; якщо сума доходу (виручка) може бути 
достовiрно визначена, iснує впевненiсть, що внаслiдок операцiї станеться збiльшення економiчних вигiд 



пiдприємства, а витрати, пов'язанi з данною операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.  
Основним видом доходу Товариства є дохiд вiд здiйснення дослiджень i розробок в галузi природничих 
наук та дохiд вiд надання майна в оренду. Доходи, отриманi Товариством за 2012 рiк складаються з: 
 
       (тис. грн.) 
Чистий дохiд вiд реалiзацiї (без ПДВ)   17 182 
Iншi операцiйнi доходи     2806 
Iншi фiнансовi доходи      1892 
Iншi доходи           9 
Собiвартiсть реалiзованих робiт,послуг за перiод з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року складає 8773 тис. 
грн. 
Операцiйнi витрати Товариства за рiк, що закiнчився 31.12.12 р. мають наступну структуру 
Стаття       31.12.12р (тис.грн) 
Матерiальнi витрати     1671 
Витрати на оплату працi    4394 
Вiдрахування на соцiальнi заходи   1382 
Амортизацiя      1746 
Iншi операцiйнi витрати     10307 
Разом операцiйнi витрати    19500 
 
Структура iнших витрат Товариства, понесених за рiк, що закiнчився 31.12.12 р.,  має вигляд: 
Показник, тис. грн.    31.12.12 р. 
Адмiнiстративнi витрати    7930 
Iншi операцiйнi витрати     939 
Iншi витрати         28 
 
Податок на прибуток за сiчень-грудень 2012 року становив 1057 тис. грн. 
Товариство є платником податку на прибуток пiдприємств на загальних пiдставах. Податковий облiк 
витрат вiдповiдає нормам Податкового кодексу України. 
 
За звiтний перiод Товариство отримало чистий прибуток в сумi 3162 тис. грн.. 
 
 
Керівник    Шепель Валерiй Iванович 
 
Головний бухгалтер   Iваницька Наталiя Миколаївна 



КОДИ 
Дата 25.12.2012 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "КАМЕТ" за ЄДРПОУ 00241206 
Територія м.Київ, Святошинський р-н за КОАТУУ 8038600000 
Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 за КОПФГ  

Вид економічної 
діяльності 

Дослідження й експериментальні розробки у 
сфері інших природничих і технічних наук за КВЕД 72.19 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

Одиниця виміру: тис.грн. 
Звіт про рух грошових коштів 

За 2012 pік 
Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

Стаття Код За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
    Надходження від:    

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 21 585 0 
Погашення векселів одержаних 015 0 0 
Покупців і замовників авансів 020 0 0 
Повернення авансів 030 41 098 0 
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0 
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів) 045 4 0 

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 
Цільового фінансування 060 0 0 
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0 
Інші надходження 080 2 150 0 
    Витрачання на оплату:    
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 4 285 ) ( 0 ) 
Авансів 095 ( 0 ) ( 0 ) 
Повернення авансів 100 ( 53 623 ) ( 0 ) 
Працівникам 105 ( 3 322 ) ( 0 ) 
Витрат на відрядження 110 ( 161 ) ( 0 ) 
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 1 545 ) ( 0 ) 
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 1 700 ) ( 0 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 1 603 ) ( 0 ) 
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів) 130 ( 699 ) ( 0 ) 

Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 145 ( 765 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -2 866 0 
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -2 866 0 



II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
Реалізація:    
    фінансових інвестицій 180 12 052 0 
    необоротних активів 190 30 0 
    майнових комплексів 200 0 0 
Отримані:    
    відсотки 210 1 892 0 
    дивіденди 220 0 0 
Інші надходження 230 0 0 
Придбання:    
    фінансових інвестицій 240 ( 12 662 ) ( 0 ) 
    необоротних активів 250 ( 1 452 ) ( 0 ) 
    майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -140 0 
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -140 0 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
Надходження власного капіталу 310 0 0 
Отримані позики 320 0 0 
Інші надходження 330 0 0 
Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 ) 
Сплачені дивіденди 350 ( 1 490 ) ( 0 ) 
Інші платежі 360 ( 205 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -1 695 0 
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -1 695 0 
Чистий рух коштів за звітний період 400 -4 701 0 
Залишок коштів на початок року 410 7 530 0 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0 
Залишок коштів на кінець року 430 2 829 0 

Примітки: Залишок грошових коштiв на поточному рахунку в банку на кiнець 2012 року скаладає 2829 
тис. грн., 
залишок клштiв в касi - вiдсутнiй,  
залишок коштiв в iноземнiй валютi вiдсутнiй. 
Данi рядка 430 попереднього Звiту про рух грошових вiдповiдають сумi рядкiв 230  та 240 попереднього 
Балансу. 
 
 
Керівник    Шепель Валерiй Iванович 
 
Головний бухгалтер   Iваницька Наталiя Миколаївна 



КОДИ 
Дата 29.12.2012 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "КАМЕТ" за ЄДРПОУ 00241206 
Територія м.Київ, Святошинський р-н за КОАТУУ 8038600000 
Орган державного 
управління   за СПОДУ  

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 за КОПФГ  

Вид економічної 
діяльності 

Дослідження й експериментальні розробки у сфері 
інших природничих і технічних наук за КВЕД 72.19 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v 
Одиниця виміру: тис.грн. 

 
Звіт про власний капітал 

за 2012 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код 
рядка 

Статутний 
капітал 

Пайовий 
капітал 

Додатковий 
вкладений 

капітал 

Інший 
додатковий 

капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподі- 
лений 

прибуток 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Залишок на початок 
року 

010 22 000 0 0 63 031 887 21 655 0 0 107 573 

Коригування:           
Зміна облікової 
політики 

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 

030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований 
залишок на початок 
року 

050 22 000 0 0 63 031 887 21 655 0 0 107 573 

Переоцінка активів:           
Дооцінка основних 
засобів 

060 0 0 0 293 0 0 0 0 293 



Уцінка основних 
засобів 

070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 
незавершеного 
будівництва 

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 
незавершеного 
будівництва 

090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 
нематеріальних 
активів 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 
нематеріальних 
активів 

110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 

130 0 0 0 0 0 3 162 0 0 3 162 

Розподіл прибутку:           
Виплати власникам 
(дивіденди) 

140 0 0 0 0 0 -1 497 0 0 -1 497 

Спрямування 
прибутку до 
статутного капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного капіталу 

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Внески учасників:           
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Вилучення 
капіталу:           

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Анулювання 
викуплений акцій 
(часток) 

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в 
капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 
номінальної вартості 
акцій 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 
капіталі:           

Списання 
невідшкодованих 
збитків 

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно 
отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Разом змін в 
капіталі 290 0 0 0 293 0 1 665 0 0 1 958 

Залишок на кінець 
року 300 22 000 0 0 63 324 887 23 320 0 0 109 531 

Примітки:              Розкриття iнформацiї про власний капiтал Товариства та вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства. 
Станом на 31.12.12 власний капiтал складає 109 531 тис. грн. (83,4% валюти балансу). За рiк, що закiнчився 31.12.12 р. вiдбулось збiльшення суми 
власного капiталу на 1958 тис. грн., дане збiльшення вiдбулось за рахунок збiльшення суми нерозподiленого прибутку. 
Власний капiтал має наступну структуру: 
Стаття                                                                                   31.12.12р. (тис.грн) 
Статутний капiтал      22 000 
Iнший додатковий капiтал     63 324 
Резервний капiтал      887 
Нерозподiлений прибуток     23 320 
Всього власний капiтал     109 531 
 
Станом на 31.12.12 р. розмiр статутного капiталу складає 22 000 тис. грн., що вiдповiдає зареєстрованим установчим документам, та сплачений повнiстю. 
Статутний капiтал подiлено на 88000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 250 грн. на суму 22 000,0 тис.грн., про що видане свiдоцтво про 
реєстрацiю випуску акцiй за № 02/10/1/10 вiд 28.01.2010 року.  
У 2012 роцi розмiр статутного капiталу не змiнювався. Для облiку та узагальнення iнформацiї про стан та рух статутного капiталу використовується 
рахунок 40 "Статутний капiтал". Сальдо цього рахунку вiдповiдає розмiру статутного капiталу, зареєстрованому в установчих документах. 
Iнший додатковий капiтал у розмiрi 63 324 тис. грн. сформований за рахунок дооцiнки вартостi основних засобiв. 
Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.12 р. складає 23 320 тис. грн. За звiтний перiод сума прибутку збiльшилась на 1665 тис. грн. за рахунок чистого 
прибутку, отриманого в поточному роцi. 



 
 Станом на 31.12. 2012 року акцiї розподiленi наступним чином: 
Одна юридична особа ("AVRYS LIMITED", Кiпр НЕ 227883)  
володiє                                                                                                 99,06 % СК 
Фiзичнi особи володiють                                                                    0,94 % СК  
 
Емiсiї акцiй в 2012 роцi не було. 
          Викупу власних акцiй в 2012роцi не було. 
 
 
Керівник    Шепель Валерiй Iванович 
 
Головний бухгалтер   Iваницька Наталiя Миколаївна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Організація та діяльність  
Товариство зареєстровано в Україні та є резидентом України. Товариство є публічним 
акціонерним товариством і було утворене відповідно до законодавства України. 



 
Повна назва: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАМЕТ».  
 
Код ЄДРПОУ- 00241206 
 
Місцезнаходження товариства: 03062, м. Київ, Святошинський р-н, проспект Перемоги, 65 
Дата державної реєстраціі: 31.12.1993р. 
Дата останньої реєстраційної дії: 22.02.2012 (реєстр №10721070016004363  

 
Види діяльності за КВЕД-2010: 

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук; 
28.29 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у; 
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування; 
58.19 Інші види видавничої діяльності; 
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. 

Середньооблікова чисельність працюючих складає на 31.12.2012р. – 68 чол. 
На дату перевірки частка держави в статутному капіталі товариства відсутня. 
Випадків ведення позастатутної діяльності не встановлено. 
 
Інформація про чинні дозволи (ліцензії) 
Ліцензія Серії АГ №575597, видана Інспекцією державного архітектурно-будівельного 

контролю у м.Києві (Міністерство регіонального розвитку та будівництва України) на 
здійснення господарської діяльності у будівництві, пов’язаної зі створенням об’єктів 
архітектури. Термін дії ліцензії з 12.04.2011 по 12.04.2016 р. 
 
Попередня фінансова звітність Товариства підготовлена в рамках переходу до застосування 
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Товариство вело облікові записи 
відповідно до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, прийнятих в 
Україні. Дана попередня фінансова звітність підготовлена на основі цих облікових записів з 
коригуваннями, необхідними для приведення її у відповідність до принципів МСФЗ. 
Дана фінансова звітність представлена в національній валюті України, у тисячах українських 
гривень.  
 

Звіт про сукупнІ ДОХОДИ 

ЗВІТ ПРО ДОХОДИ 

 
Примітки Рік, що 

закінчився  
31 грудня 2012 

   
Виручка від реалізації 1 17 182 
Собівартість реалізованої продукції 2 8 773 
Валовий прибуток   8 409 
Інші операційні доходи 3 2806 
Адміністративні витрати  4 7930 
Інші операційні витрати 5 940 
Прибуток від операційної діяльності 6 2 346 
Інші фінансові доходи  1 892 
Результати від іншої діяльності 8 19 
Прибуток до оподаткування   4 219 



Витрати з податку на прибуток 20 1 057 
Чистий прибуток   3 162 
   

Звіт про іншІ сукупнІ ДОХОДИ   

Всього інші сукупні доходи  - 
   
Всього сукупні доходи  3 162 
 

Голова Правління   Шепель Валерій Іванович 

Головний бухгалтер   Іваницька Наталія Миколаївна 
 
Затверджено до випуску та підписано 08 квітня 2013 року 

Звіт про фінансовий стан 

 Примітки 31 грудня 2012 31 грудня 2011 
АКТИВИ     
Основні засоби 9 3 319 2749 
Нематеріальні активи 10 2 510 3246 
Інвестиційна нерухомість 11 84 842 84842 
Незавершені фінансові інвестиції  7 904 6 300 
Довгострокові фінансові інвестиції 12 11 191 10579 
Всього необоротні активи  109 767 107 715 
Запаси 13 2 455 528 
Поточна дебіторська заборгованість та інші 
активи 14 12 924 6373 
Грошові кошти та їх еквіваленти 15 2 829 7530 
Поточні фінансові інвестиції  3 041 2836 
Всього оборотні активи  21 250 17 268 
Всього активів   131 017 124 982 
      
КАПІТАЛ     
Статутний капітал 16 22 000 22000 
Інший додатковий капітал 18 63 324 63 031 
Резервний капітал 17 886 886 
Нерозподілений прибуток   23 321 21 655 
Всього капітал та резерви   109 531 107 573 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ     
Відстрочені податкові зобов’язання 20 14 450 14 637 
Всього довгострокові зобов’язання   14 450 14 637 
Забезпечення майбутніх платежів  811 703 
Поточна кредиторська заборгованість  19 6 225 2 069 
Всього поточні зобов’язання  7 036 2 772 
Всього зобов’язань  21 736 16 706 
Всього капітал та зобов’язання   131 017 124 982 
 



Голова Правління   Шепель Валерій Іванович 

Головний бухгалтер   Іваницька Наталія Миколаївна 
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

 
 Примітки Рік, що 

закінчився 
 31 грудня 2012 

 Рух коштів від операційної діяльності  
    Надходження від:   
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  21585 
 Повернення авансів  41 098 
 Повернення інших податків і зборів 
(обов’язкових платежів)  4 
 інші надходження  2806 

Витрачання на оплату   
Товарів (робіт, послуг)  (4285) 
 Повернення авансів  (53 623) 
 Працівникам  (3 322) 

 Витрат на відрядження  (161) 
Зобов’язань з податку на додану вартість  (1 545) 
Зобов’язань з податку на прибуток  (1 700) 
Відрахувань на соціальні заходи  (1 603) 
Зобов’язань з інших податків та зборів 
(обов’язкових платежів)  (699) 
Інші витрачання  (765) 
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності  - 2 866 
 Рух коштів від інвестиційної діяльності  
Реалізація фінансових інвестицій  12 052 
Надходження від продажу необоротних 
активів   30 
Отримані відсотки  1 892 
Придбання фінансових інвестицій  (12 662) 
Придбання необоротних активів  (1 452) 
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності  - 140 
 Рух коштів від фінансової діяльності  
Сплачені дивіденди  (1 490) 
Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності   - 1 490 
Чистий рух коштів за звітний період  (4 496) 
Чистий приріст коштів та їх еквівалентів   
Кошти та їх еквіваленти на початок року 15 10 366 
Кошти та їх еквіваленти на кінець року 15 5 870 
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ЗВІТ ПРО ЗМІНИ В КАПІТАЛІ 
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Залишок на 31 грудня 
2011 року 
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63 031 
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21 655 107573 
Нерозподілений прибуток 
за період    

 
 

 
3162 3162 

Інші зміни    293   293 
Виплати власникам 
(дивіденди)   
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63 324 886 23 321 109 531 
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ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

Стислий виклад суттєвих облікових політик, використаних при підготовці цієї фінансової 
звітності, наведено далі. 

Основні засоби 
При первісному визнанні основні засоби відображаються  за вартістю придбання або створення. 
Після визнання  основні засоби обліковуються за історичною вартістю за мінусом суми 
амортизації. 
Амортизація по всіх групах нараховується прямолінійним методом. Базою для нарахування 
амортизації діючих основних засобів є їх первісна вартість.  
Терміни корисного використання основних засобів від 5 до 50 років 
Амортизація інших необоротних матеріальних активів (матеріальних активів вартістю до 1000 
гривень)  нараховується у розмірі 100% вартості об’єкта в першому місяці їх використання.  
Незавершене будівництво обліковується за первісною вартістю за вирахуванням можливого 
знецінення Незавершене будівництво не підлягає амортизації до моменту введення в 
експлуатацію.  
Прибутки та збитки, що виникають у результаті вибуття основних засобів, визначаються на 
основі їх балансової вартості і враховуються при розрахунку суми прибутку(збитку). 
 Витрати на ремонт відображаються у звіті про прибутки й збитки в момент їх виникнення. 



Нематеріальні активи 
Нематеріальні активи включають придбане Товариством програмне забезпечення, що 
використовується для надання послуг та адміністрування. Облік здійснюється на основі 
історичної вартості. Капіталізовані витрати амортизуються за прямолінійним методом протягом 
строку корисної експлуатації (від 5 до 10 років).  
Фінансові інвестиції  
Фінансові інвестиції первiсно оцiнюються та вiдображаються у бухгалтерському облiку за 
собiвартiстю. Собiвартiсть фiнансової iнвестицiї складається з цiни її придбання, комiсiйних 
винагород, мита, податкiв, зборiв, обов'язкових платежiв та iнших витрат, безпосередньо 
пов'язаних з придбанням фiнансової iнвестицiї. Фiнансовi iнвестицiї на дату балансу 
вiдображаються за справедливою вартiстю. Iнвестицiї справедливу вартiсть яких достовiрно 
визначити неможливо, вiдображаються на дату балансу за їх собiвартiстю з урахуванням 
зменшення корисностi iнвестицiї. 

Запаси 
Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок - 
первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. 
Собівартість одиниці запасів при вибутті визначається на підставі методу  ФІФО, тобто  по 
собівартості перших за часом надходження запасів. 

Позики та дебіторська заборгованість 
Дана категорія фінансових активів не є похідними фінансовими інструментами, має фіксований 
термін погашення і не має котирувань на активному ринку.  
Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує можливість одержання Товариством 
майбутніх економічних вигід і може бути вірогідно визначена її сума. Величина резерву 
сумнівних боргів визначається на основі платоспроможності окремих дебіторів.  
Дебіторська заборгованість та позики обліковується за амортизованою собівартістю з 
використанням методу ефективного відсотку. 

Кошти та їх еквіваленти  
Грошові кошти та їх еквіваленти включають гроші на банківських рахунках та готівку.   
Для цілей звіту про рух грошових коштів кошти включають гроші в касі, на поточних рахунках 
у банку, короткострокові високоліквідні вкладення, які можуть бути конвертовані в певну суму 
грошей і які не є чутливими до істотних ризиків зміни вартості. 

Кредиторська заборгованість 
Кредиторська заборгованість обліковується за амортизованою вартістю придбання із 
застосуванням ефективної ставки відсотка. 

Визнання доходу 
Товариство визнає дохід,  коли сума доходу може бути надійно оцінена та є ймовірність 
надходження економічних вигід та виконані всі передбачені критерії. Сума виручки не може 
бути надійно оціненою доти, доки всі невизначеності, які стосуються операції з продажу, не 
будуть вирішені.  

Оподаткування 
У фінансовій звітності відображаються видатки по оподатковуванню відповідно до вимог 
чинного законодавства України. 
 Витрати по податку на прибуток у звіті про прибутки й збитки за рік включають поточне 
оподаткування і зміни у відстроченому оподаткуванні. Поточне оподаткування розраховується 
на основі очікуваного оподатковуваного прибутку за рік із застосуванням ставок податку на 
прибуток, що діють на звітну дату.  



Відстрочені податки розраховуються за методом балансових активів і зобов’язань у відношенні 
всіх тимчасових різниць між податковою базою активів і зобов’язань і їхньою балансовою 
вартістю, відображеною у фінансовій звітності. Відстрочені  податкові активи відображаються в 
тій мірі, у якій існує ймовірність одержання оподатковуваного прибутку, на який може бути 
віднесено тимчасові різниці.  
Активи й зобов’язання по відстроченим податкам визначаються з використанням ставок 
оподаткування, які, як передбачається, будуть застосовані в тому періоді, коли активи будуть 
реалізовані, а зобов’язання погашені, ґрунтуючись на ставках оподаткування, які фактично 
встановлені на звітну дату. 
Протягом 2012 року ставка податку на прибуток складала 21 % . 
В Україні існують також інші податки, які Товариство сплачує в процесі своєї діяльності. Ці 
податки включені до складу операційних витрат. 

Забезпечення 
Забезпечення відображаються у випадках, коли Товариство має конструктивне зобов’язання, яке 
виникло в результаті минулих подій, є ймовірність відтоку ресурсів, необхідних для виконання 
зобов’язання та його сума може бути надійно оцінена. Забезпечення не створюються для 
покриття майбутніх збитків. 

Управління ризиками 
Фінансові ризики. Діяльність Товариства піддається впливу безлічі фінансових ризиків, 
включаючи ефект від зміни ринкових цін, коливань валютних курсів. Керівництво Товариства  
веде політику, спрямовану на попередження й зменшення впливу таких ризиків. Управління 
ризиками здійснюється Адміністрацією Товариства. 
Кредитні ризики. Фінансові інструменти, які потенційно піддаються впливу кредитного ризику, 
в основному представлені торговою дебіторською заборгованістю та грошовими коштами та 
еквівалентами.  
Ризик ліквідності. Для управління ризиком ліквідності керівництво Товариства проводить 
політику управління активами й зобов’язаннями, спрямовану на недопущення розривів у 
строках платежів, що виражається в здатності мобілізації ліквідних активів для погашення 
поточних зобов’язань. 

Податкове законодавство 
Через наявність в українському законодавстві в сфері господарської діяльності та, зокрема, у 
податковому законодавстві, норм, що допускають неоднозначне тлумачення, а також з огляду на 
сформовану в умовах загальної нестабільності практику непередбаченої оцінки податковими 
органами фактів господарської діяльності, у тому числі непередбаченого віднесення дій 
Товариств до тих або інших їх видів при відсутності нормативних критеріїв для цього, оцінка 
керівництвом фактів господарської діяльності Товариства може не збігатися з інтерпретацією 
цих фактів податковими органами. 
Якщо яка-небудь операція буде оскаржена податковими органами, Товариству можуть бути 
донараховані суми податків, а також можливі штрафи й пені. Період, протягом якого податкові 
органи можуть здійснити перевірку, становить три роки. 
Застосування нових та переглянутих МСФЗ 
Нижче приведені статдарти та інтерпретації, які були видані, але ще набрали чинності станом 
на дату складання фінансової звітності Товариства. Компанія має намір застосовувати ці 
стандарти з дати набрання ними чинності. 
Зміни до МСФЗ (IAS) 1 "Фінансова звітність: представлення інформації" - представлення 
статей іншого сукупного доходу" 



Зміни до  МСФЗ  (IAS) 1 змінюють групування статей, що наведені в складі іншого сукупного 
доходу. Статті, які можуть бути перекласифіковані в склад прибутку або збитку у визначений 
момент в майбутньому (наприклад, чистий дохід від хеджування чистих інвестицій, курсові 
різниці при перерахунку звітності закордонних підрозділів чиста зміна хеджування грошових 
потоків та чисті витрати або доходи за фінансовими активами, що є в наявності для продажу), 
повинні бути представлені окремо від статей, які ніколи не будуть перекласифіковані 
(наприклад, актуарні доходи та витрати за планами з встановленими виплатами та переоцінка 
землі і будівель). 
Зміни впливають виключно на представлення та не стосуються фінансового стану або 
фінансових результатів діяльності Товариства. Зміна набирає чинності для річних звітніх 
періодів, що починаються 1 липня 2012 року або після цієї дати, та, відповідно, буде 
застосована в першій фінансовій звітності Товариства, що складена після набрання нею 
чинності. 
МСФЗ (IAS) 19 «Винагороди робітникам» (в новій редакції) 
Рада по МСФЗ оприлюднила  декілька змін до МСФЗ (IAS) 19. Вони відмінні від 
фундаментальних змін (наприклад, виключення механізму коридору та поняття очікуваної 
доходності активів плану) до простих роз'яснень та зміни формулювань. Компанія змінила 
свою облікову політику добровільно і визнає актуарні доходи і витрати у складі іншого 
сукупного доходу в поточному звітному періоді. Проте, нова редакція стандарту вплине на 
чисті витрати по винагородах, оскільки відсотковий дохід по активах плану визначатиметься з 
використанням тієї ж відсоткової ставки, яка застосовується з метою дисконтування 
зобов'язання по виплатах. 
Нова редакція стандарту набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 
2013 р. 
МСФЗ (IAS) 28 "Інвестиції в асоційовані Товариства і спільні Товариства"(у редакції 2012 р.) 
В результаті публікації МСФЗ (IFRS) 11 "Угоди про спільну діяльність" і МСФЗ (IFRS) 12 
"Розкриття інформації про долі участі в інших компаніях" МСФЗ (IAS) 28 дістав нову назву 
МСФЗ (IAS) 28 "Інвестиції в асоційовані Товариства і спільні Товариства" і тепер описує 
застосування методу пайової участі не лише відносно інвестицій в асоційовані Товариства, але 
також відносно інвестицій в спільні Товариства. Стандарт в новій редакції набуває чинності 
для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 р. 
Зміни до МСФЗ (IAS) 32 "Взаємозалік фінансових активів і фінансових зобов'язань" 
Зміни до МСФЗ (IFRS) 1 "Позики, що надаються державою" 
Згідно з цими змінами Товариства,що вперше застосовують МСФЗ, повинні застосовувати 
вимоги МСФЗ (IAS) 20 "Облік державних субсидій і розкриття інформації про державну 
допомогу" перспективно відносно наявних у них на дату переходу на МСФЗ позик, наданих 
державою. Товариства можуть прийняти рішення про ретроспективне застосування вимог 
МСФЗ (IFRS) 9 (чи МСФЗ (IAS) 39, в залежності від того, який стандарт застосовується) і 
МСФЗ (IAS) 20 відносно позик, наданих державою, якщо на момент первинного обліку такої 
позики була необхідна інформація. Завдяки цьому виключенню Товариства,що вперше 
застосвують МСФЗ,  будуть звільнені від ретроспективної оцінки раніше наданих їм державою 
позик по ставці нижче ринкової. Зміна набуває чинності відносно річних звітних періодів, що 
починаються 1 січня 2013 р. або після цієї дати. Поправка не вплине на фінансову звітність 
Товариства. 
Зміни до МСФЗ (IFRS) 7 "Розкриття інформації - взаємозалік фінансових активів і фінансових 
зобов'язань" 
Згідно з цими поправками, Товариства зобов'язані розкривати інформацію про права на 
здійснення взаємозаліку і відповідні угоди(наприклад, угоди про надання забезпечення). 



Завдяки таким вимогам, користувачі матимуть в розпорядженні інформацію, корисну для 
оцінки впливу угод про взаємозалік на фінансове положення Товариства. Нові вимоги відносно 
розкриття інформації,  застосовуються до усіх визнаних фінансових інструментів, які 
взаємозараховуються відповідно до МСФЗ(IAS) 32 "Фінансові інструменти : представлення 
інформації". Вимоги відносно розкриття інформації також застосовуються до визнаних 
фінансових інструментів, які є предметом юридично закріпленої генеральної угоди про 
взаємозалік або аналогічної угоди незалежно від того, чи підлягають вони взаємозаліку згідно 
МСФЗ (IAS) 32. Зміни не вплинуть на фінансове положення або результати діяльності 
Товариства. Зміни набувають чинності відносно річних звітних періодів, що починаються 1 
січня 2013 р. або після цієї дати. 
МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти: класифікація і оцінка" 
МСФЗ (IFRS) 9, випущений за результатами першого етапу проекту Радою з МСФЗ по заміні 
МСФЗ (IAS) 39, застосовується відносно класифікації і оцінки фінансових активів і фінансових 
зобов'язань, як вони визначені в МСФЗ (IAS) 39. Спочатку передбачалося, що стандарт набуде 
чинності відносно річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 р. або після цієї дати, 
але в результаті випуску Змін до МСФЗ (IFRS) 9 "Дата обов'язкового застосування МСФЗ 
(IFRS) 9 і перехідні вимоги до розкриття інформації", оприлюднених в грудні 2012 р., дата 
обов'язкового застосування була перенесена на 1 січня 2015 р. В ході подальших етапів Рада з 
МСФЗ розгляне облік хеджування і знецінення фінансових активів. Застосування першого 
етапу МСФЗ (IFRS) 9 вплине на класифікацію і оцінку фінансових активів Товариства, але не 
вплине на класифікацію і оцінку фінансових зобов'язань. Для представлення завершеної 
картини Компанія оцінить вплив цього стандарту на суми у фінансовій звітності у зв'язку з 
іншими етапами після їх оприлюднення. 
МСФЗ (IFRS) 10 "Консолідована фінансова звітність", МСФЗ (IAS) 27 "Окрема фінансова 
звітність" 
МСФЗ (IFRS) 10 замінює ту частину МСФЗ (IAS) 27 "Консолідована і окрема фінансова 
звітність", в якій розглядався облік в консолідованій фінансовій звітності. Стандарт також 
порушує питання, які розглядалися в Інтерпретації ПКИ- 12 "Консолідація - Товариства 
спеціального призначення". МСФЗ (IFRS) 10 передбачає єдину модель контролю, яка 
застосовується відносно усіх компаній, включаючи Товариства спеціального призначення. 
Зміни, що вносяться стандартом МСФЗ (IFRS) 10, потребують від керівництва значно більшого 
об'єму суджень при визначенні того, які з компаній контролюються, і отже повинні 
консолідуватися материнською компанією, чим при застосуванні вимог МСФЗ (IAS) 27. 
Попередній аналіз показав, що МСФЗ(IFRS) 10 не вплине на інвестиції, наявні у Товариства 
нині. Стандарт застосовується відносно річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 
р. або після цієї дати. 
МСФЗ (IFRS) 11 "Угоди про спільну діяльність" 
МСФЗ (IFRS) 11 замінює МСФЗ (IAS) 31 " Участь в спільній діяльності" і Інтерпретацію ПКИ- 
13 "Спільно контрольовані Товариства - немонетарні вклади учасників". МСФЗ (IFRS) 11 
унеможливлює облік спільно контрольованих компаній методом пропорційної консолідації. 
Замість цього спільно контрольовані Товариства, що задовольняють визначенню спільних 
Товариств, враховуються по методу пайової участі. Застосування цього стандарту не вплине на 
фінансове положення Товариства. Стандарт набуває чинності відносно річних звітних періодів, 
що починаються 1 січня 2013 р. або після цієї дати. Стандарт застосовується ретроспективно 
відносно угод про спільну діяльність, що мали місце на дату його першого застосування. 

 
Перше застосування МСФЗ 
Дана фінансова звітність за рік, що завершився 31 грудня 2012 року, є попередньою фінансовою 
звітністю Товариства, що підготовлена в рамках переходу на МСФЗ.  
Товариство приймає МСФЗ як основу для підготовки фінансової звітності. Товариство 
підготувало фінансову звітність на основі принципів МСФЗ як зазначено у обліковій політиці. 



При підготовці даної  фінансової звітності вступний звіт про фінансовий стан був підготовлений 
на 01.01.2012, дату переходу Товариства на МСФЗ. В даній примітці пояснюються  основні 
коригування, що здійснені Товариством при перерахунку звіту про фінансовий стан, що 
складений згідно національних ПСБУ станом на 01.01.2012. та на 31.12.2012 та за рік, що 
завершився останньою датою.  
Звірка капіталу Товариства на 01.01.2012 (дата переходу на МСФЗ) та на 31.12.2012: 
 примітка 01.01.2012 31.12.2012 
    
Всього власний капітал за ПСБУ  44 438 46 097 
Різниці в оцінці та визнанні      
Інвестиційна нерухомість    a 84 842 84 842 
Основні засоби    в -7 026 -6 664 
Цільове фінансування     с 405 405 
Відстрочені податкові 
зобовязання     d -15 087 -15 149 

              
Всього коригування         63 134 63 434 
Всього капітал за МСФЗ  107 573 109 531 

 
Звірка звіту про сукупні доходи Товариства за рік, що завершився 31.12.2012 
 примітка  31.12.2012 
    
Прибуток від звичайної 
діяльності після 
оподаткування (ПСБУ)  

    3 156 

Різниці в оцінці та 
визнанні       

Відстрочені податкові 
зобовязання d   6 

Прибуток за звітний 
період (МСФЗ)   3 162 

 
Примітки до коригувань що здійснені Товариством при перерахунку звіту про фінансовий 
стан, що складений згідно національних ПСБУ станом на 01.01.2012. та на 31.12.2012 та за 
рік, що завершився останньою датою 
а. Інвестиційна нерухомість 
В звітності за МСФЗ виділено частину основних засобів, що утримуються з метою надання в 
оренду, залишкова вартість яких складала станом на 01.01.2012 р. 7 026 тис. грн., як 
інвестиційну нерухомість і до оцінено до справедливої вартості 84 842 тис. грн. Сума дооцінки 
складає на початок року 77 816 тис. грн., на кінець року 77 927 тис.грн. 
b. Основні засоби 
В результаті виділення частини основних засобів як інвестиційної нерухомості залишкова 
вартість основних засобів зменшилась на 7 026 тис. грн. 
с. Цільове фінансування 
Списано залишки цільового фінансування, які не підтверджені інвентаризацією та не 
відповідають поняттю зобов’язань.в розмірі 405 тис. грн. 
d. Відстрочені податкові зобов’язання 
На суму дооцінки інвестиційної нерухомості нараховано відстрочене податкове зобов’язання в 
розмірі 14 604 тис. грн. На суму резерву виплат персоналу нараховано відстрочений податковий 



актив в розмірі 154 тис. грн. станом на 31.12.12 р. Списано раніше визнані в бухгалтерському 
обліку відстрочені податкові активи в сумі 449 тис.грн. у зв’язку з відсутністю відповідних 
тимчасових різниць з податку на прибуток, що формують даний показник. Станом на 31.12.2012 
в Звіті про фінансовий стан сума відстроченого податкового зобов’язання згідно розрахунку 
складає 14 450 грн. Збільшення резерву виплат персоналу у 2012 році призвело до збільшення 
відстрочених податкових активів, що вплинуло на зменшення витрат з податку на прибуток на 
суму 6 тис. грн. 
 
Примітка 1 Виручка від реалізації 
Операційний дохід Товариства за звітний і попередній періоди формувався в основному за 
рахунок діяльності, пов’язаної з здійсненням досліджень та експериментальних розробок та 
наданням майна в оренду. 

За рік, що закінчився  

 
31 грудня 2012 р., тис. 
грн. 

Дохід від операційної оренди нерухомості 15 308 
Дохід від досліджень та експерементальних 
розробок 

922 

Дохід від реалізації товарів та послуг 953 
Всього 17 182 

 
Примітка 2 Собівартість реалізованої продукції 

 
За рік, що закінчився 31.12.12 р., 

тис. грн. 
Витрати на оплату праці                         863      
Матеріальні витрати                      1 326      
Витрати на соціальне страхування                         168      
Амортизація                         966      
Витрати на утримання ОЗ                      7 287      
Інші операційні витрати                           20      
Приріст незавершеного виробництва -1 858 
ВСЬОГО                      8 773      

 
Примітка 3 Інші  операційні доходи 

 
За рік, що закінчився 
31.12.12 р., тис. грн. 

Реалізація оборотних активів 29 
Компенсація комунальних послуг 2775 
Інше 2 
Всього 2 805 

 
Примітка 4 Адміністративні витрати 
                                                                            За рік, що закінчився 31.12.12 р., 
                                                                                                   тис. грн 

Витрати на оплату праці 3 531 
Витрати на соціальне страхування 1 214 
Амортизація 780 
Матеріальні витрати 345 



Витрати на професійні послуги 1 641 
Інші операційні витрати 420 
ВСЬОГО                                7 930      

 
Примітка 5 Інші  операційні витрати 
                                                                            За рік, що закінчився 31.12.12 р., 
                                                                                                               тис. грн 
Податки, збори 733 
Збитки від курсової різниці (нетто) 13 
Витрати від продажу оборотних активів 40 
Інформаційне забезпечення 74 
Інше 80 

Всього 940 
 
 
Примітка 6 Прибуток від операційної діяльності 

 
За рік, що закінчився 31.12.12., тис. 
грн. 

Виручка від реалізації 17 182 
Інші операційні доходи 2 806 
Витрати на оплату праці -5 776 
Матеріальні витрати -1 671 
Амортизація -1 746 
Інші операційні витрати -10 307 
Приріст незавершеного 
виробництва 1 858 
ВСЬОГО                                              2 346 

 
В даній таблиці представлена інформація про операційні витрати за характером витрат. 
 
Примітка 7 Витрати на оплату праці 

 
Рік, що закінчився 

31 грудня 2012 
 тис.грн. 
Заробітна плата та інші блага 4 394.00 
Податки та збори на соціальне страхування 1 382.00 
Всього 5 776.00 
 
Примітка 8 Результати від іншої діяльності 

 
За рік, що закінчився 
31.12.12р, тис. грн 

Фінансові доходи  209 
Проценти за депозитами 1 683 
Інші доходи 9 
Інші витрати -28 
Всього 1 873 

 



Примітка 9 Основні засоби 
                                                           За рік, що закінчився 31.12.12 р., тис. грн 

 будівлі 
обладна
ння 

траспор
тні 
засоби 

Інстру
менти, 
прилад

и 

Інші 
основ 
засоби 

Всьог
о 

На 31 грудня 2011, тис. грн          
Первісна (переоцінена) 
вартість 1687 2231 582 643 429 5572 
Накопичена амортизація та 
знецінення 245 1602 315 443 219 2824 
Балансова вартість  1442 629 267 200 210 2748 
Зміни балансової вартості за рік, що закінчився 31 грудня 
2012 року    0 
Надходження 274 450 308 126 295 1453 
Вибуття   17 21  38 
Амортизація 117 218 116 51 93 595 
На 31 грудня 2012         0 
Первісна (переоцінена) 
вартість 1711 2677 840 741 724 6693 
Накопичена амортизація та 
знецінення 361 1816 398 488 311 3374 
Балансова вартість  1350 861 442 253 413 3319 
 
 
Примітка 10 Нематеріальні активи 
                                                                   За рік, що закінчився 31.12.12 р., тис. грн. 

 
Програмне 

забезпечення 

Інші 
нематеріальні 

активи всього 
Первісна  вартість на початок 
року 271 3941 4212 
Накопичена амортизація   
на початок року 179 788 967 
Балансова вартість на початок 
року 92 3153 4212 
Зміни балансової вартості за 
рік, що закінчився       
Надходження 53 4 57 
Вибуття    
Амортизація 3 788 791 
Балансова вартість      
Первісна  вартість на кінець 
року 324 3944 4268 
Накопичена амортизація   
на кінець року 182 1576 1758 
Балансова вартість на кінець 
року 142 2368 2510 

 



Примітка 11. Інвестиційна нерухомість 
                                                                   За рік, що закінчився 31.12.12 р.,  
                                                                                                         тис. грн 
Інвестиційна нерухомість на 31.12.11 р. 84 842 
Первісна вартість 153 696 
Знос 68 854 
  
Інвестиційна нерухомість на 31.12.12 р. 84 842 
Первісна вартість 153 168 
Знос 68 328 
  
Доходи пов'язані з інвестиційною нерухомістю 15 308 
Витрати пов'язані з утриманням інвестиційною 
нерухомістю 7287 

 
Примітка 12 Фінансові інвестиції 
Склад та структура Інших довгострокових фінансових інвестицій Товариства за рік, що 
закінчився 31.12.12 р. 
     
у тисячах гривень     

Назва контрагента доля 
володіння 

збільшення 
у 2012 р. 

зменшення 
у 2012 р. 

Сума на 
31.12.2012 р. 

ДЕЗ 20 ЦА     39.9 47.3 
ПАТ Днепродзерж.ЗЕВМ       443 
ТОВ "Медичі"     10010   
Литінське р-не п-во 
"Райагрохім"       35 
ТОВ "РДК" 99% 1303.3   1306.8 
ПАТ "Ардер"   10.2   10.2 
ТОВ "Камет Охорона" 100% 53.8   53.8 
ТОВ "Каметмаш" 100% 45.9  45.9 
ТОВ "Сінтез -Ойл"  9249.1  9249.1 
 Всього Інших довгострокових фінансових інвестицій 11191.1 
 
Фінансові інвестиції Товариства відображаються у портфелі «наявні для продажу». Фактично 
Товариства не має контролю над даними об’єктами фінансових інвестицій. 
 Балансова вартість інвестицій відповідає вартості придбання, облік ведеться за історичною 
собівартістю.  
Товариство не здійснювало аналіз на предмет наявності факторів знецінення таких об’єктів та 
визначення суми очікуваного відшкодування. 
Відсутні котирування на фондових біржах щодо вартості таких фінансових інструментів не 
дають можливості визначити їх справедливу вартість. 
 
Примітка 13 Запаси 
у тисячах гривень 

 

Рік, що 
закінчився      
31.12. 2012 р. 

Рік, що закінчився 
31.12.2011 р. 

Матеріали 130 61 



Незавершене виробництво 2325 467 
ВСЬОГО 2456 528 

 
 
Примітка 14 Поточна дебіторська заборгованість та інші оборотні активи 

у тисячах гривень 
Рік, що закінчився      
31.12.2012 

Рік, що 
закінчився 
31.12.2011 

Інша поточна дебіторська заборгованість 9 091 4 855 
Заборгованість по авансах виданих 1 445 302 
Заборгованість по наданим послугах 2 248 1 142 
Заборгованість по розрахунках з 
бюджетом 37 0 
Інші оборотні активи 103 74 
резерв на знецінення 0 0 
На кінець року 12 925 6 373 

 
 
Примітка 15 Грошові кошти та їх еквіваленти 

У тисячах гривень 

Рік, що 
закінчився 
31.12.2012р 

Рік, що 
закінчився 
31.12.2011 

Грошові кошти в іноземній валюті на 
банківських рахунках  20 173 
Грошові кошти в національній валюті на 
банківських рахунках  805 1352 
Грошові кошти на депозитних рахунках 2004 6005 
На кінець року 2829 7530 

 
 Грошові кошти, використання яких обмежене, відсутні.  
 
Примітка 16 Статутний капітал 
  31 грудня 2012 31 грудня 2011  
    
  22 000 22 000 
Всього  22 000 22 000 
 
Власниками Товариства є: 

 
Одна юридична особа («AVRYS LIMITED», Кіпр НЕ 227883)  
володіє                                                                                                 99,06 % СК 
Фізичні особи володіють                                                                    0,94 % СК  
 
 

Прибуток на акцію 
 
Базовий прибуток на акцію розраховується шляхом ділення чистого прибутку (збитку) за рік, 
який належить власникам простих акцій Товариства, на середньозважену кількість простих 
акцій, які були в обігу протягом року. 



Нижче наведено таблицю, яка ілюструє прибуток (збиток) та дані щодо акцій, які використані в 
розрахунках базового прибутку на акцію (скоригований прибуток/збиток не наводиться у 
зв’язку з відсутністю цінних паперів, які конвертуються в акції, конверсійних інструментів та не 
очікується емісія простих акцій, яка б не супроводжувалася належним зростання активів). 
 
  31 грудня 2012 
   
Чистий прибуток (збиток), який належить 
власникам простих акцій, тис.грн.  3 162 
Середньорічна кількість простих акцій в обігу ( 
шт.)  1640 
Базовий прибуток (збиток) на акцію (грн.)  1928 
 
Примітка 17 Резервний капітал 
 31 грудня 

2012 31 грудня 2011  

   
Резервний капітал 886 886 
Всього 886 886 
 
Резервний капітал сформовано згідно вимог законодавства України. 
Примітка 18 Додатковий капітал 
 31 грудня 

2012 31 грудня 2011  

   
Резерв переоцінки 77 927 77 816 
Всього 77 927 77 816 
 
Примітка 19 Поточна кредиторська заборгованість 

У тисячах гривень 
 

Рік, що 
закінчився 

31.12.2012 

Рік, що 
закінчився 

31.12.2011 
    
Кредиторська заборгованість за основною діяльністю 25 0 
Зобовязання за заробітною платою 0 1 
Податок з доходів фізичних осіб до сплати, ПДВ та інші 57 706 
Внески на соціальне та пенсійне страхування, що сплачуються на 
заробітну плату 0 0 
Розрахунки з учасниками 429 424 
Одержані аванси 727 757 
Інша кредиторська заборгованість 4 986 181 
ВСЬОГО 6 225 2 069 

 
Примітка 20 Відстрочені податки 
При розрахунку відстрочених податків Товариства керується принципом обачності. Цей 
принцип включає формування суджень, згідно яких активи і доходи не повинні бути завищені, а 
зобов’язання і витрати занижені.  
 



Відмінності між Міжнародними стандартами фінансової звітності та правилами оподаткування, 
встановленими чинним законодавством України, призводять до виникнення тимчасових різниць 
між балансовою вартістю активів і зобов’язань та базою таких активів і зобов’язань, 
розрахованою в цілях оподаткування. Відстрочені податки були розраховані за тимчасовими 
різницями із застосуванням балансового методу  і ставки податку – 23% - на 31.12.2011, 19%- на 
31.12.2012 
 
Розрахунок відстрочених податкових зобов’язань на 31.12.2011 та 31.12.2012 включає 
тимчасову податкову різницю пов’язану з різницею у вартості основних засобів у 
бухгалтерському та податковому обліку. 
 
 
У тисячах гривень 
 Рік, що закінчився 

31.12.12р 
Рік, що закінчився 
31.12.11р 

Відстрочені податкові зобов’язання 14 450 14 637 
 
 

  

31.12.2011 

Відображено 
у звіті про 

прибутки та 
збитки 

Відображено 
у капіталі 31.12.2012  

     
ВПА за резервом виплат 
відпускних 147  6  154 
ВПЗ з дооцінки основних 
засобів (14 785)  (67) (14 604) 
Всього ВПЗ чисті (14 637) 6 (67) (14 450) 

 
 
Узгодження бухгалтерського та податкового прибутку за 2012 рік наведене нижче: 
 
 Рік, що закінчився 

31 грудня  2012 
  
Поточний податок на прибуток  (1 063) 
Відстрочені податкові активи (зобов’язання) 6 
Всього податок на прибуток (1 057) 
  
Об’єкт оподаткування податком на прибуток  за 2012 рік                                                                                       5 063 
Прибуток до оподаткування за даними бухгалтерського обліку 4 219 
Теоретичне розрахункове значення економії з податку на прибуток 
(ставка податку 21%) 

886 

Витрати, що не враховуються у податковому обліку 177 
Всього витрати з податку на прибуток 1 063 
 
Примітка 21 Операції з пов’язаними сторонами 
На 31 грудня 2012 та 31 грудня 2011 Товариство мало такі  пов’язані  сторони: 

- керівництва у складі: 
1.Шепель Валерій Іванович – Голова правління 



2.Черевань Олександр Вікторович- Директор з розвитку та персоналу 
3.Вітка Ігор Франкович – Голова Наглядової Ради 
4.Іваницька Наталія Миколаївна – Головний бухгалтер 

- власники Товариства, що розкриті в примітці 16 
Суттєвих операцій з пов’язаними сторонами протягом 2012 року не було 
Примітка 22 Розмір виплаченого доходу керівництву 
 2012 

Заробітна плата та премії 540691,77грн 
Внески на соціальне страхування 138796,02грн. 
Всього 679 487,79 
 
Примітка 23 Умовні зобов’язання 
На дату складання та затвердження звітності не було помічено жодного непередбачуваного 
зобов’язання або зобов’язання до виконання, інформацію про що необхідно розкрити або 
скоригувати у фінансових звітах. 
Регулювання діяльності бізнес-середовища в Україні наразі знаходиться на стадії становлення і 
Товариство постійно оцінює свої зобов’язання, які стосуються змін та оновлення законодавства. 
Природа та суми зобов’язань, які пов’язані з таким середовищем, не можуть бути належним 
чином оцінені зараз, однак у майбутньому вони можуть досягти суттєвого рівня.  
Виходячи з поточної практики, керівництво сподівається, що не буде суттєвого негативного 
впливу таких невідображених зобов’язань на фінансовий стан Товариства. 
Примітка 24 Управління фінансовими ризиками 
Діяльності Товариства характерна значна кількість ризиків, включаючи вплив змін 
заборгованості, курсів обміну іноземних валют. Управління ризиками спрямоване на зменшення 
непередбачуваності фінансових ризиків та негативного впливу на фінансові результати  
Товариства. 
Далі описані найбільші фінансові ризики, яких зазнає Товариство 

Чутливість до іноземних валют 
Більшість операцій Товариства проводиться в національній валюті України.  
Товариство зазнає впливу коливань ринкових обмінних курсів на його фінансовий стан та 
грошові потоки.  
Фінансові активи та зобов’язання, деноміновані в іноземній валюті,  на дату закриття, є такими: 
 31 грудня 2012 31 грудня 2011 
Номінальні суми   
   
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги, деномінована у доларах 40 40 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги, деномінована у російських рублях 175 292 
Короткостроковий ризик 215 332 
   
Наведена нижче таблиця ілюструє чутливість чистого результату Товариства за рік щодо 
фінансових активів та фінансових зобов’язань Товариства, а також 5% збільшення та зменшення 
української гривні відносно вищезазначених іноземних валют. 5% відображають зміну 
офіційного курсу обміну іноземних валют, встановленого Національним банком України на 31 
грудня 2012. Аналіз чутливості охоплює лише непогашені монетарні статті, деноміновані в 
іноземній валюті, та коригує їх переведення на кінець періоду на зміну курсу обміну іноземних 
валют у 5%. 
 



У випадку зміцнення гривні відносно російського рубля на 5%, це мало би наступний вплив: 

 
Рік, що закінчився 

31 грудня 2012 
Рік, що закінчився 

31 грудня 2011 
   
 5% 5% 

Чистий вплив на звіт про доходи  -9 -15 
 
 
У випадку знецінення гривні відносно російського рубля на 5%, це мало б такий вплив: 
 

 
Рік, що закінчився 

31 грудня 2012 
Рік, що закінчився 

31 грудня 2011 
   
 5% 5% 

Чистий вплив на звіт про доходи 9 15 
 
У випадку зміцнення гривні відносно долара США  на 5%, це мало б наступний вплив: 
 

 
Рік, що закінчився 

31 грудня 2012 
Рік, що закінчився 

31 грудня 2011 
   
 5% 5% 

Чистий вплив на звіт про доходи  -2 -2 
 
У випадку знецінення гривні відносно долара США на 5%, це мало б такий вплив: 

 
Рік, що закінчився 

31 грудня 2012 
Рік, що закінчився 

31 грудня 2011 
   
 5% 5% 

Чистий вплив на звіт про доходи 2 2 
 
Ймовірність ризику зміни валютних курсів варіюється протягом звітного періоду, залежно від 
обсягу операцій в іноземній валюті.  

 

Чутливість до змін відсоткових ставок 

Товариство не мало протягом 2012 року кредитів та позик, інших інструментів, які залежать 
від процентних ставок. Таким чином діяльність Товариства не є чутливою до зміни 
відсоткових ставок 
 

Аналіз кредитного ризику 
Вплив кредитного ризику, тобто ризику невиконання контрагентами договірних зобов’язань, 
обмежується торговою дебіторською заборгованістю, фінансовими інвестиціями та залишками 
грошових коштів, як представлено нижче: 
 31 грудня 2012 31 грудня 2011 
   
Довгострокові фінансові інвестиції 11 191 10 579 
Торговельна дебіторська заборгованість, 2 248 1 142 



чиста 
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 829 7 530 
Всього 16 268 19 251 
 
Товариство здійснює постійний моніторинг невиконання зобов’язань клієнтами та іншими 
контрагентами, визначених на індивідуальній основі, та вводить цю інформацію в свої 
процедури контролю кредитного ризику.  
Концентрація кредитного ризику обмежується тому, що база клієнтів досить велика та несуттєва 
за окремими сумами.  
Основну торговельну дебіторську заборгованість погашено в першому та другому кварталі 2013 
року. 
 Кредитний ризик для грошових коштів, що розміщені на рахунках банків, є незначним, 
оскільки Товариство має справу з банками з високою репутацією та зовнішніми кредитними 
рейтингами, що підтверджують їх високу якість. 

Аналіз ризику ліквідності 
Товариство здійснює управління своєю ліквідністю шляхом ретельного моніторингу 
запланованих платежів у рахунок обслуговування боргу для довгострокових фінансових 
зобов’язань, а також вибуття грошових коштів внаслідок повсякденної діяльності.   
Керівництво щомісяця розглядає прогнози грошових потоків Товариства. Управління потребами 
ліквідності Товариства здійснюється за допомогою як короткострокових, так і довгострокових 
прогнозів, а також шляхом забезпечення наявності фінансових коштів від належної кількості 
відповідних кредитних механізмів. 
Станом на 31 грудня 2012 контрактні строки погашення зобов’язань Товариства такі, як 
узагальнено нижче: 

 
Протягом 1 

року 
Через 1-3 

роки 
Через 3-5 

роки 
Після 5 

років 
Торговельна кредиторська 
заборгованість та інша поточна 
заборгованість 5 011    
Всього 5 011    
 
Управлінський персонал вважає, що доступні кредитні кошти та очікувані операційні грошові 
потоки достатні для фінансування поточних операцій Товариства. 
 

Узагальнення фінансових активів та зобов’язань за категоріями 
Балансову вартість фінансових активів і зобов’язань Товариства, визнаних на дату звітності 
звітних періодів, можна розподілити за категоріями таким чином: 
 
 31 грудня 2012 31 грудня 2011  
Оборотні активи   
Довгострокові фінансові інвестиції   

- фінансові активи за історичною 
собівартістю 11 191 10 579 

Торговельна дебіторська заборгованість, 
чиста   
- Фінансові активи, оцінені за 

амортизованою собівартістю 2 248 1 142 



Грошові кошти та їх еквіваленти 
- Фінансові активи, оцінені за 

справедливою вартістю 2 829 7 530 
Всього 16 268 19 251 
Короткострокові зобов’язання   
Торговельна кредиторська заборгованість:   
- Фінансові зобов’язання, оцінені за 

амортизованою собівартістю 25  
Інші поточні зобов’язання :   
- Фінансові зобов’язання, оцінені за 

амортизованою собівартістю 4 986 181 
Всього 5011 181 
 
Примітка 25 Справедлива вартість фінансових інструментів 
Справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань, що оцінюються за 
амортизованою собівартістю наведена у таблиці: 
 31 грудня 2012 31 грудня 2011 

 
Балансова 

вартість 
Справедлива 

вартість 
Балансова 

вартість 
Справедлива 

вартість 
Оборотні активи     
Довгострокові фінансові 
інвестиції 11 191 11 191 10 579 10 579 
Торговельна дебіторська 
заборгованість, чиста 2 248 2 248 1 142 1 142 
Грошові кошти та їх 
еквіваленти 2 829 2 829 7 530 7 530 
Всього 16 449 16 449 19 251 19 251 
 
Короткострокові 
зобов’язання  

 
 

 

Торговельна кредиторська 
заборгованість: 25 25   
Інші поточні зобов’язання : 4 986 4 986 181 181 
Всього 5 011 5 011 181 181 
 
Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань визначається виходячи з моделей 
розрахунку вартості на основі аналізу дисконтованих грошових потоків. Дебіторська та 
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги є поточною, а тому її вартість відповідає 
справедливій. 
Не виявлені фактори знецінення фінансових інвестицій. Внаслідок відсутності ринкових 
котирувань справедливу вартість не можливо визначити достовірно. 
 
Примітка 26 Безперервність діяльності 
Фінансова звітність складена на основі припущення про безперервність діяльності. Згідно з цим 
припущенням Товариство розглядається як таке, що продовжуватиме свою діяльність у 
близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися, припиняти діяльність 
або шукати захисту від кредиторів згідно із законами або нормативними актами. Відповідно, 
активи й зобов’язання обліковуються на тій підставі, що суб’єкт господарювання буде здатним 
продати свої активи й погасити свої зобов’язання за умови звичайної діяльності. 



Примітка 27 Події після дати балансу 
Після дати балансу жодних значних подій, які могли б вплинути на здатність Товариства 
продовжувати свою безперервну діяльність, або таких, що вимагали б коригування оцінки 
балансової вартості показників звітності, не сталося. 


