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Титульний аркуш 
 

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

Голова правлiння  Чернов Сергiй Миколайович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

МП 26.04.2013 
(дата) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2012 рік 

 
1. Загальні відомості 

 
1.1. Повне найменування емітента 
 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД "МАГНIТ" 
1.2. Організаційно-правова форма емітента 
 Публічне акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
 14309540  
1.4. Місцезнаходження емітента 
 19001, Україна, Черкаська обл., Канiвський р-н, м.Канiв, вул. Ленiна, 161 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
 04736 3-81-96, 04736 6-29-63 
1.6. Електронна поштова адреса емітента  
 14309540@afr.com.ua  
 
 
 
 
 
 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2013 
 (дата) 
2.2. Річна інформація опублікована у № 80 (3630) "Бюлетень. Цiннi папери України"  26.04.2013 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 
2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://magnit.ck.ua/ в мережі Інтернет 26.04.2013 
 (адреса сторінки)  (дата) 
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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  
    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  
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  
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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: 
Нижче наведена iнформацiя протягом звiтного перiоду у емiтента не проводилась (не 
здiйснювалась, була вiдсутня, не виникала, не вiдбувалась):  
1. Основнi вiдомостi про емiтента: 
    г) iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi 
    д) вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств 
    е) iнформацiя про рейтингове агентство 
    є) iнформацiя про органи управлiння емiтента 
7. Iнформацiя про дивiденди  
9. Вiдомостi про цiннi папери емiтента: 
    б) iнформацiя про облiгацiї емiтента 
    в) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом 
    г) iнформацiя про похiднi цiннi папери 
    ґ) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду 
    д) iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв 
11. Iнформацiя про майновий стан та фiнансово-господарську дiяльнiсть емiтента: 
    г) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї 
    ?) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї 
12. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв 
15. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй 
16. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття: 
    а) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям 
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    б) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) 
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн 
iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду 
    в) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення 
нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття 
    г) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних 
активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду 
    ґ) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi 
активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року 
17. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, 
якi включено до складу iпотечного покриття 
18. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв 
19. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв 
20. Основнi вiдомостi про ФОН 
21. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН 
22. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН 
23. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН 
24. Правила ФОН 
25. Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухоблiку 
29. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будiвництва) 
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3. Основні відомості про емітента 
 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 
3.1.1. Повне найменування 
 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД 
"МАГНIТ" 
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 
 ПАТ "ЕМЗ "МАГНIТ" 
3.1.3. Організаційно-правова форма 
 Публічне акціонерне товариство 
3.1.4. Поштовий індекс 
 19001 
3.1.5. Область, район 
 Черкаська обл. Канiвський р-н 
3.1.6. Населений пункт 
 м.Канiв 
3.1.7. Вулиця, будинок 
 вул. Ленiна, 161 
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 
3.2.1. Серія і номер свідоцтва 
 ААБ № 781603 
3.2.2. Дата державної реєстрації 
 10.02.1995 
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 
 Виконавчий комiтет Канiвської мiської ради Черкаської областi 
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 
 5 678 750 
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 
 5 678 750 
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 "БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" 
3.3.2. МФО банку 
 320702 
3.3.3. Поточний рахунок 
 2600130130216 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 
 - 
3.3.5. МФО банку 
 - 
3.3.6. Поточний рахунок 
 - 
3.4. Основні види діяльності 
 25.62 - Механiчне оброблення металевих виробiв 
 25.61 - Оброблення металiв та нанесення покриття на метали 
 22.29 - Виробництво iнших виробiв iз пластмасс 
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4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 
вартість акцій (розміру часток, паїв) 

 

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника 

та/або учасника
Місцезнаходження 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 
учаснику (від 
загальної 
кількості) 

Фонд державного майна 
України 00032945 01133, Україна, д/в р-н, м.Київ, 

вул.Кутузова, 18/9 0 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 
органу, який видав паспорт 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 
учаснику (від 
загальної 
кількості) 

Усього 0 
 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 
 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу на 31.12.2012 року 
становить 51 особа.  
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв - 5 осiб.  
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 10 
осiб.  
Фонд оплати працi за 2012 рiк склав 1151,0 тис.грн. Вiдповiдно до наданих данних зазначається 
факт збiльшення фонду оплати працi на 65,0 тис.грн. вiдносно попереднього року.  
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї iї працiвникiв не 
зазначається. 
 

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 
 Чернов Сергiй Миколайович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 НС 329779 04.12.1997 Канiвським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi 
6.1.4. Рік народження 
 1956 
6.1.5. Освіта 
 Освiта - вища, Днiпропетровський державний унiверситет. 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
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 31 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ВАТ "ЕМЗ "Магнiт", головний iнженер. 
6.1.8. Опис 
 Голова правлiння є Керiвником виконавчого органу - Правлiння Товариства та керує його 
роботою, здiйснює  керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства та органiзовує виконання 
рiшень загальних  зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства у вiдповiдностi iз 
законодавством України та Статутом Товариства. Винагорода, окрiм заробiтної плати, в 2012 
роцi в Товариствi не нараховувалась i не виплачувалась. Посадова особа iнших посад не 
обiймає. Загальний стаж роботи - 35 рокiв,  ВАТ "ЕМЗ "Магнiт" - головний iнженер. Посадова 
особа призначена термiном на три роки згiдно Статуту Товариства. Посадова особа обрана на 
посаду згiдно рiшення Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "ЕМЗ "Магнiт". 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посдовi злочини не має. В звiтному 
перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися. 
 
6.1.1. Посада 
 Член правлiння, перший заступник Голови правлiння, головний iнженер 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Андрущенко Микола Михайлович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 НЕ 250771 30.08.2002 Канiвським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi 
6.1.4. Рік народження 
 1949 
6.1.5. Освіта 
 Освiта - вища, Харкiвський iнститут радiоелектронiки. 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 17 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ДП "Магнiт-комп"ютер", директор. 
6.1.8. Опис 
 Перший заступник голови Правлiння надає допомогу головi Правлiння в органiзацiї 
роботи Правлiння та виконує його функцiї у разi його вiдсутностi. В межах визначених 
повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшує питання поточної дiяльностi Товариства, 
виконує рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства у 
вiдповiдностi iз законодавством України та Статутом Товариства. Винагорода, окрiм заробiтної 
плати, в 2012 роцi у Товариствi не нараховувалась i не виплачувалась. За сумiсництвом працює 
директором ТОВ "Магнiтприлад". Загальний стаж роботи - 42 роки. Посадова особа призначена 
термiном на три роки згiдно Статуту Товариства. Посадова особа обрана на посаду згiдно 
рiшення Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "ЕМЗ "Магнiт". Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посдовi злочини не має. В звiтному перiодi змiни в 
персональному складi емiтента не вiдбувалися. 
 
6.1.1. Посада 
 Член правлiння, головний бухгалтер 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Колiнько Вiктор Петрович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
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 НС 221098 15.01.1997 Канiвським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi 
6.1.4. Рік народження 
 1954 
6.1.5. Освіта 
 Освiта - вища, Днiпропетровський державний унiверситет. 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 36 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ВАТ "ЕМЗ "Магнiт", заступник головного бухгалтера. 
6.1.8. Опис 
 Член Правлiння, головний бухгалтер, своєчасно надає Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, 
Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про 
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. В межах визначених повноважень самостiйно та у 
складi Правлiння вирiшує питання фiнансової дiяльностi Товариства, виконує рiшення, прийнятi 
загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства у вiдповiдностi iз 
законодавством України та Статутом Товариства. Винагорода, окрiм заробiтної плати, в 2012 
роцi у Товариствi не нараховувалась i не виплачувалась. Посадова особа iнших посад не 
обiймає. Загальний стаж роботи - 36 рокiв, ВАТ "ЕМЗ "Магнiт" - заступник головного 
бухгалтера. Посадова особа призначена термiном на три роки згiдно Статуту Товариства. 
Посадова особа обрана на посаду згiдно рiшення Наглядової ради Публiчного акцiонерного 
товариства "ЕМЗ "Магнiт". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посдовi 
злочини не має. В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися. 
 
6.1.1. Посада 
 Член правлiння - секретар правлiння 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Самчук Ольга Петрiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 НС 908127 08.12.2000 Канiвським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi 
6.1.4. Рік народження 
 1956 
6.1.5. Освіта 
 Освiта - середньотехнiчна, Київський технiкум радiоелектронiки. 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 35 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Профспiлковий комiтет ВАТ "ЕМЗ "Магнiт", голова профкому.  
6.1.8. Опис 
 Член Правлiння, секретар Правлiння, виконує свої  обов'язки  вiдповiдно до покладених 
на неї  функцiй та  в межах  наданої  їй  компетенцiї, керуючись у своїй  дiяльностi чинним 
законодавством України, Статутом Товариства. Дотримується всiх встановлених у Товариствi 
правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом.  
Готує матерiали до засiдань Правлiння пiд час пiдготовки загальних зборiв, забезпечує 
доведення до вiдома акцiонерiв iнформацiї про проведення загальних зборiв та про змiни до 
порядку денного. В межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшує 
питання дiяльностi Товариства, виконує рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та 
Наглядовою радою Товариства у вiдповiдностi iз законодавством України та Статутом 
Товариства. Винагорода, окрiм заробiтної плати, в 2012 роцi у Товариствi не нараховувалась i не 
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виплачувалась. Посадова особа iнших посад не обiймає. Загальний стаж роботи - 39 рокiв, 
профспiлковий комiтет ВАТ "ЕМЗ "Магнiт", голова профкому. Посадова особа призначена 
термiном на три роки згiдно Статуту Товариства. Посадова особа обрана на посаду згiдно 
рiшення Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "ЕМЗ "Магнiт". Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посдовi злочини не має. В звiтному перiодi змiни в 
персональному складi емiтента не вiдбувалися. 
 
6.1.1. Посада 
 Голова Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Федорин Ярослав Володимирович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СН 237555 04.07.1996 Московським РУГУ МВС України в м.Києвi 
6.1.4. Рік народження 
 1955 
6.1.5. Освіта 
 Освiта - вища, Львiвський унiверситет. 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 39 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Радник Київського мiського голови. 
6.1.8. Опис 
 Основними обов'язками Голови Наглядової ради є представництво iнтересiв та захист 
прав акцiонерiв, забезпечення ефективностi їхнiх iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних 
завдань Товариства, розробка стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та 
конкурентоспроможностi Товариства, здiйснення контролю за дiяльнiстю правлiння Товариства  
у вiдповiдностi iз законодавством України та Статутом Товариства. Винагорода в 2012 роцi у 
Товариствi не нараховувалась i не виплачувалась. Посада по основному мiсцю роботи - 
президент ТОВ "Iнтелектуальнi технологiї-IТ". Загальний стаж роботи - 39 рокiв, радник 
Київського мiського голови. Посадова особа призначена термiном на три роки згiдно Статуту 
Товариства. Пiдтвердження повноважень Голови Наглядової ради Публiчного акцiонерного 
товариства "Електромеханiчний завод "Магнiт", визначено згiдно Протоколу загальних зборiв 
акцiонерiв №15 вiд 22.03.2011 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посдовi злочини не має. В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не 
вiдбувалися. 
 
6.1.1. Посада 
 Член Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Федорин Дмитро Ярославович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СН 592061 14.08.1997 Московським РУГУ МВС України в м.Києвi 
6.1.4. Рік народження 
 1981 
6.1.5. Освіта 
 Освiта - вища, Київський нацiональний унiверситет iм.Шевченка. 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
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 7 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Навчання у ВУЗi. 
6.1.8. Опис 
 Основними обов'язками члена Наглядової ради є представництво iнтересiв та захист прав 
акцiонерiв, забезпечення ефективностi їхнiх iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань 
Товариства, розробка стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та 
конкурентоспроможностi Товариства, здiйснення контролю за дiяльнiстю правлiння Товариства  
у вiдповiдностi iз законодавством України та Статутом Товариства. Винагорода в 2012 роцi у 
Товариствi не нараховувалась i не виплачувалась. Посада по основному мiсцю роботи - 
молодший науковий спiвробiтник Мiжнародного науково-навчального центру iнформацiйних 
технологiй та систем НАН України. Загальний стаж роботи - 7 рокiв, навчання у ВУЗi. Посадова 
особа призначена термiном на три роки згiдно Статуту Товариства. Пiдтвердження повноважень 
Члена Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Електромеханiчний завод 
"Магнiт", визначено згiдно Протоколу загальних зборiв акцiонерiв №15 вiд 22.03.2011 року. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посдовi злочини не має. В звiтному 
перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися. 
 
6.1.1. Посада 
 Член Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Лемiшко Петро Григорович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 НС 908601 23.12.2000 Канiвським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi 
6.1.4. Рік народження 
 1956 
6.1.5. Освіта 
 Освiта - вища, Київський iнститут народного господарства. 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 35 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ДП "Магнiт-комп"ютер", заступник директора. 
6.1.8. Опис 
 Основними обов'язками члена Наглядової ради є представництво iнтересiв та захист прав 
акцiонерiв, забезпечення ефективностi їхнiх iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань 
Товариства, розробка стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та 
конкурентоспроможностi Товариства, здiйснення контролю за дiяльнiстю правлiння Товариства  
у вiдповiдностi iз законодавством України та Статутом Товариства. Винагорода в 2012 роцi у 
Товариствi не нараховувалась i не виплачувалась. Посада по основному мiсцю роботи - 
заступник директора ТОВ "Магнiтприлад". Загальний стаж роботи - 38 рокiв, ДП "Магнiт-
комп"ютер", заступник директора. Посадова особа призначена термiном на три роки згiдно 
Статуту Товариства. Пiдтвердження повноважень Члена Наглядової ради Публiчного 
акцiонерного товариства "Електромеханiчний завод "Магнiт", визначено згiдно Протоколу 
загальних зборiв акцiонерiв №15 вiд 22.03.2011 року. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посдовi злочини не має. В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента 
не вiдбувалися. 
 
6.1.1. Посада 
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 Голова Ревiзiйної комiсiї 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Iващенко Лєна Олексiївна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 ЄЄ 596593 25.05.2002 Керченським МУГУ МВС України в м.Крим 
6.1.4. Рік народження 
 1974 
6.1.5. Освіта 
 Освiта - вища, Керченський морський технологiчний iнститут. 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 18 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 АТЗТ "УНЕК "Укренергоресурси", головний бухгалтер. 
6.1.8. Опис 
 Основними обов'язками Голови Ревiзiйної комiсiї є органiзацiя контролю фiнансово-
господарської   дiяльнiстi   Товариства, а також здiйснення планових та позапланових перевiрок 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв у вiдповiдностi до 
законодавства України та Статуту Товариства. Винагорода в 2012 роцi у Товариствi не 
нараховувалась i не виплачувалась. Посада по основному мiсцю роботи - головний бухгалтер 
ТОВ "Iнтелектуальнi технологiї-IТ". Загальний стаж роботи - 18 рокiв, АТЗТ "УНЕК 
"Укренергоресурси", головний бухгалтер. Посадова особа призначена термiном на три роки 
згiдно Статуту Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посдовi 
злочини не має. В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися. 
 
6.1.1. Посада 
 Член Ревiзiйної комiсiї 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Лисак Лiдiя Миколаївна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 НС 177882 25.10.1996 Канiвським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi 
6.1.4. Рік народження 
 1949 
6.1.5. Освіта 
 Освiта - вища, Київський iнститут народного господарства 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 37 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ВАТ "ЕМЗ "Магнiт", бухгалтер 
6.1.8. Опис 
 Основними обов'язками члена Ревiзiйної комiсiї є контроль фiнансово-господарської   
дiяльнiстi   Товариства, а також здiйснення планових та позапланових перевiрок фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв у вiдповiдностi до 
законодавства України та Статуту Товариства. Винагорода в 2012 роцi у Товариствi не 
нараховувалась i не виплачувалась. Посада по основному мiсцю роботи - головний бухгалтер 
ДЮСШ "Зенiт". Загальний стаж роботи - 43 роки, ВАТ "ЕМЗ "Магнiт", бухгалтер. Посадова 
особа призначена термiном на три роки згiдно Статуту Товариства. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посдовi злочини не має. В звiтному перiодi змiни в персональному 
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складi емiтента не вiдбувалися. 
 
6.1.1. Посада 
 Член Ревiзiйної комiсiї 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Туренко Раїса Андрiївна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 НС 908889 29.12.2000 Канiвським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi 
6.1.4. Рік народження 
 1940 
6.1.5. Освіта 
 Освiта - вища, Полтавський сiльськогосподарський iнститут 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 41 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ДП "Магнiт-комп'ютер", головний бухгалтер. 
6.1.8. Опис 
 Основними обов'язками члена Ревiзiйної комiсiї є контроль фiнансово-господарської   
дiяльнiстi   Товариства, а також здiйснення планових та позапланових перевiрок фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв у вiдповiдностi до 
законодавства України та Статуту Товариства. Винагорода в 2012 роцi у Товариствi не 
нараховувалась i не виплачувалась. Посада по основному мiсцю роботи - бухгалтер ПрАТ 
"Iнтербуд". Загальний стаж роботи - 49 рокiв, ДП "Магнiт-комп'ютер", головний бухгалтер. 
Посадова особа призначена термiном на три роки згiдно Статуту Товариства. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посдовi злочини не має. В звiтному перiодi змiни в 
персональному складi емiтента не вiдбувалися. 
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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 Чернов Сергiй 
Миколайович 

НС 329779 
04.12.1997 
Канiвським МРВ 
УМВС України в 
Черкаськiй областi 

14.09.2000 2 990 0,013163 2 990 0 0 0 

Член правлiння, 
перший заступник 
Голови правлiння, 
головний iнженер 

Андрущенко 
Микола 
Михайлович 

НЕ 250771 
30.08.2002 
Канiвським МРВ 
УМВС України в 
Черкаськiй областi 

14.09.2000 2 160 0,009509 2 160 0 0 0 

Член правлiння, 
головний 
бухгалтер 

Колiнько Вiктор 
Петрович 

НС 221098 
15.01.1997 
Канiвським МРВ 
УМВС України в 
Черкаськiй областi 

14.09.2000 2 000 0,008805 2 000 0 0 0 

Член правлiння - 
секретар правлiння 

Самчук Ольга 
Петрiвна 

НС 908127 
08.12.2000 
Канiвським МРВ 
УМВС України в 
Черкаськiй областi 

 0 0 0 0 0 0 

Голова Наглядової 
ради 

Федорин Ярослав 
Володимирович 

СН 237555 
04.07.1996 
Московським 
РУГУ МВС 
України в м.Києвi 

 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Федорин Дмитро 
Ярославович 

СН 592061 
14.08.1997 
Московським 

31.05.2007 2 0,000009 2 0 0 0 
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РУГУ МВС 
України в м.Києвi 

Член Наглядової 
ради 

Лемiшко Петро 
Григорович 

НС 908601 
23.12.2000 
Канiвським МРВ 
УМВС України в 
Черкаськiй областi 

14.09.2000 2 000 0,008805 2 000 0 0 0 

Голова Ревiзiйної 
комiсiї 

Iващенко Лєна 
Олексiївна 

ЄЄ 596593 
25.05.2002 
Керченським 
МУГУ МВС 
України в м.Крим 

31.05.2007 2 0,000009 2 0 0 0 

Член Ревiзiйної 
комiсiї 

Лисак Лiдiя 
Миколаївна 

НС 177882 
25.10.1996 
Канiвським МРВ 
УМВС України в 
Черкаськiй областi 

14.09.2000 2 000 0,0088 2 000 0 0 0 

Член Ревiзiйної 
комiсiї 

Туренко Раїса 
Андрiївна 

НС 908889 
29.12.2000 
Канiвським МРВ 
УМВС України в 
Черкаськiй областi 

14.09.2000 2 000 0,0088 2 000 0 0 0 

Усього 13 154 0,0579 13 154 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 

ТОВ 
"Iнтелектуальнi 
технологiї-IТ" 

31023667 03150, Україна, 
Голосiївський р-н, 
м.Київ, вул. 
Тельмана, 3-Б 

31.05.2007  
22 230 056 

97,8651 22 230 
056 

0 0 0 

Кількість за видами акцій Прізвище, ім'я, 
по батькові 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

Дата 
внесення 

Кількість 
акцій 

Від 
загальної Прості Прості на Привілейо- Привілейо-
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фізичної особи паспорт до реєстру (штук) кількості 
акцій (у 
відсотках)

іменні пред'явника вані іменні вані на 
пред'явник

а 
Усього 22 230 056 97,8651 22 230 

056 
0 0 0 
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8. Інформація про загальні збори акціонерів 
 

чергові позачергові Вид загальних зборів X  
Дата проведення 25.04.2012 
Кворум зборів 98 
Опис Дата складання  протоколу : 25 квiтня 2012 року 

Мiсце проведення  позачергових  загальних зборiв  акцiонерiв:  19001, вул. 
Ленiна, 161  
м. Канiв, Черкаської  областi,   
Вид зборiв: черговi 
Дата проведення зборiв:  25 квiтня  2012 року  
Час  початку  реєстрацiї учасникiв  зборiв: 10 год.00хв. 
Час  закiнчення реєстрацiї учасникiв зборiв: 11 год. 45 хв. 
Час  вiдкриття  зборiв: 12 год. 00 хв. 
Час  закриття зборiв :  13  год. 00 хв. 
Кiлькiсть осiб,  включених  до  реєстру акцiонерiв, якi мають право  на участь у 
чергових  загальних  зборах  акцiонерiв: 275 фiзичних осiб i юридична особа ТОВ 
"Iнтелектуальнi технологiї-IТ" , яким належить 22 715 000 штук акцiй. 
Кiлькiсть осiб, якi  зареєструвалися  для  участi  у  чергових загальних   зборах  
акцiонерiв : 22 акцiонери, в т.ч. 1 юридична особа. 
Кiлькiсть голосiв, що належать особам, якi зареєструвалися  для  участi у  
чергових  загальних  зборах акцiонерiв: 22 271 530, що становить 98,00%  вiд  
загальної  кiлькостi  голосуючих акцiй  товариства. Вiдповiдно до  ст.41 Закону  
України  " Про акцiонернi товариства", кворум для  проведення  зборiв досягнуто, 
збори є правомочними.  
Було наголошено, що даний порядок денний загальних зборiв згiдно нормам 
Закону України "Про акцiонернi  товариства" за 30  днiв до початку зборiв з 
порядком денним було ознайомлено всiх акцiонерiв та опублiковано в органах 
преси: "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку" №47 
(3347) вiд 14.03.2012 р. та органi мiсцевої преси  - в газетi " Днiпрова зiрка"  № 21-
22  вiд 16.03.2012  року. 
В установленi законодавством термiни вiд акцiонера ТОВ "Iнтелектуальнi 
технологiї-IТ"  надiйшла пропозицiя щодо включення в порядок денний питання  
"Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися 
товариством протягом року, та надання повноважень на ухвалення таких угод", 
про що було ознайомлено всiх акцiонерiв та опублiковано в органах преси: 
"Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку" № 62 (3362) вiд 
04.04.2012 р. та органi мiсцевої преси  - в газетi " Днiпрова зiрка"  № 27-28  вiд 
06.04.2012  року. 
 
Порядок денний: 
1. Обрання  лiчильної комiсiї зборiв.  
Пiдсумки голосування: 
Кiлькiсть  голосiв, поданих  "ЗА" прийняття  рiшення: 22 269 530, що становить 
99,99 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах. 
Прийнято: 
Обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб, а саме: 
Голова комiсiї  -  Скорина Олександр Iванович; 
Секретар комiсiї  -  Келеман Микола Борисович; 
Член комiсiї  - Порожнiй Олександр Васильович. 
Рiшення прийняте.  
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2. Звiт Правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства  
за 2011 рiк. 
Пiдсумки голосування: 
Кiлькiсть  голосiв, поданих  "ЗА" прийняття  рiшення: 22 271 530, що становить 
100 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах. 
Прийнято: 
2.1. Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi 
ПАТ "ЕМЗ "Магнiт" у 2011 роцi.  
2.2. Затвердити такi основнi фiнансово-економiчнi показники дiяльностi ПАТ 
"ЕМЗ "Магнiт" на 2012 рiк: 
- доходи у розмiрi  3 560 тис. грн.; 
- витрати у розмiрi 3 470 тис. грн.; 
- чистий прибуток у розмiрi 90 тис. грн.  
Рiшення прийняте.  
       
3. Звiт Наглядової  ради товариства за 2011 рiк. 
Пiдсумки голосування: 
Кiлькiсть  голосiв, поданих  "ЗА" прийняття  рiшення: 22 271 530, що становить 
100 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах. 
Прийнято:  
Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ "ЕМЗ "Магнiт" про роботу у 2011 роцi. 
Рiшення прийняте. 
       
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за 2011 рiк. Затвердження висновку Ревiзiйної 
комiсiї товариства. 
Пiдсумки голосування: 
Кiлькiсть  голосiв, поданих  "ЗА" прийняття  рiшення: 22 271 530, що становить 
100 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах. 
Прийнято:  
Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЕМЗ "Магнiт" за 2011 рiк.   
Рiшення прийняте. 
       
5. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2011 рiк, затвердження 
розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2011 рiк. 
Пiдсумки голосування: 
Кiлькiсть  голосiв, поданих  "ЗА" прийняття  рiшення: 22 271 530, що становить 
100 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах. 
Прийнято:  
5.1. Затвердити рiчний звiт i баланс ПАТ "ЕМЗ "Магнiт" за 2011 рiк. 
5.2. Щодо розподiлу прибутку: 
Чистий прибуток у розмiрi 220 тис. грн., отриманий у 2011 роцi, розподiлити 
таким чином: 
- 11,0 тис. грн., що становить 5% чистого прибутку, направити до резервного 
капiталу; 
- 209 тис. грн. направити  на покриття збиткiв минулих перiодiв.  
Рiшення прийняте. 
       
6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися 
товариством протягом року, та надання повноважень на ухвалення таких угод. 
Пiдсумки голосування: 
Кiлькiсть  голосiв, поданих  "ЗА" прийняття  рiшення: 22 271 530, що становить 
100 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах. 
Прийнято:  
1. Схвалити рiшення про укладання договору на поставку Мiнiстерству оборони 
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України устаткування для автоматичного оброблення iнформацiї на умовах 
вiдкритих торгiв (оголошення №114584 в iнформацiйному бюлетенi "Вiсник 
державних закупiвель" №31 (633) вiд 12.03.2012р.), вартiсть якого може 
перевищувати суму, що складає 25% активiв товариства за даними останньої 
фiнансової звiтностi.   
2. Надати повноваження головi правлiння ПАТ "ЕМЗ "Магнiт" пiдписати договiр 
на поставку Мiнiстерству оборони України устаткування для автоматичного 
оброблення iнформацiї на умовах вiдкритих торгiв (оголошення №114584 в 
iнформацiйному бюлетенi "Вiсник державних закупiвель" №31 (633) вiд 
12.03.2012р.), вартiсть якого може перевищувати суму, що складає 25% активiв 
товариства за даними останньої фiнансової звiтностi."   
Рiшення прийняте. 
       
 
  

 
10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

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

ТОВ "Аудиторська фiрма "Бiзнес Лайн"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34338074 
Місцезнаходження 18000, Україна, Черкаська обл., 

Соснiвський р-н, м.Черкаси, 
вул.Хрещатик, 225, к.19 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

3807 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.05.2006 
Міжміський код та телефон 0472377242 
Факс 0472377242 
Вид діяльності Надання аудиторських послуг емiтенту 
Опис Iнша iнформацiя вiдсутня. 

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

Публiчне акцiонерне товариство 
"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 
Місцезнаходження 01001, Україна, Шевченкiвський р-н, 

м.Київ, вул. Б.Грiнченка,3 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

серiя АВ № 581322 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 
Міжміський код та телефон 0442791078 
Факс 0442791278 
Вид діяльності Здiйснення депозитарної дiяльностi 

депозитарiю ЦП 
Опис Здiйснення депозитарної дiяльностi 
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депозитарiю ЦП. Термiн дiї лiцензiї до 
19.09.2016 року.  
 
 

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

ЧФ ПАТ "Брокбiзнесбанк" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 26155993 
Місцезнаходження 18002, Україна, Черкаська обл., 

Соснiвський р-н, м.Черкаси, вул.Кiрова, 
55 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АД № 075853 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.10.2012 
Міжміський код та телефон 0472330464 
Факс 0472321293 
Вид діяльності Здiйснення депозитарної дiяльностi 

зберiгача ЦП 
Опис Здiйснення депозитарної дiяльностi 

зберiгача ЦП. Термiн дiї лiцензiї 
безстрокова. 
 

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА 

ПФТС" 
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21672206 
Місцезнаходження 01004, Україна, Київська обл., 

Печерський р-н, м. Київ, вул. 
ШОВКОВИЧНА, б. 42-44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АД № 034421 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.03.2009 
Міжміський код та телефон (044) 277-55-00 
Факс (044) 277-55-01 
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi 
на фондовому ринку 

Опис Професiйна дiяльнiсть на фондовому 
ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi 
на фондовому ринку. Дата закiнчення 
термiну дiї лiцензiї - 05.03.2019 року. 

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма 

"Кооп-Аудит"Товариство з обмеженою 
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вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма 
"Кооп-Аудит"Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма 

"Кооп-Аудит" 
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21385106 
Місцезнаходження 18000, Україна, Черкаська обл., 

Соснiвський р-н, м. Черкаси, вул 
Гоголя,224 кiм. 33 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

0367 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 04.11.2010 
Міжміський код та телефон 0472360218 
Факс 0472360218 
Вид діяльності Надання аудиторських послуг емiтенту 
Опис Свiдоцтво А №001336 вiд 05.04.2007 

року, чинне до 23.02.2010 року. 
Розпорядженням Держфiнпослуг №731 
вiд 12.03.2010 року продовжена дiя 
свiдоцтва до 23.02.2015 року. 
Сертифiкат аудитора -Серiя "А" № 
004528, виданий на пiдставi рiшення 
Аудиторської палати України вiд 23 
лютого 2001 року за № 99 термiн дiї - 
до 23 лютого 2015 року.    
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11. Відомості про цінні папери емітента 
 

11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 
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 
05.06.2001 29/23/1/01 Черкаське 

територiальне 
управлiння ДКЦПФР 

UA 2303201006 Акція проста 
документарн
а іменна 

Документар
ні іменні 

0,25 22 715 00
0 

5 678 750 100 

Опис 

Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалася. Факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на 
фондових бiржах не встановлено. Додаткової емiсiї цiнних паперiв та їх розмiщення не вiдбувалося. Власнi акцiї не викупались. Свiдоцтво про 
реєстрацiю випуску акцiй № 29/23/1/01 вiд 05.06.2001 року вважати таким, що втратило чиннiсть. 
 

15.04.2011 27/23/1/201
1 

Черкаське 
територiальне 

управлiння ДКЦПФР 

UA 4000121370 Акція проста 
бездокумента
рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

0,25 22 715 00
0 

5 678 750 100 

Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшньому та зовнiшньому ринках не проводилась. Факт лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 
емiтента на фондових бiржах не виявлен. Додаткової емiсiї та розмiщення цiнних паперiв емiтента протягом звiтного року не вiдбувалось. 

23.01.1998 2/23/1/98 Черкаське 
територiальне 

управлiння ДКЦПФР 

UA 2303201006 Акція проста 
документарн
а іменна 

Документар
ні іменні 

0,25 22 715 00
0 

5 678 750 100 

Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшньому та зовнiшньому ринках не проводилась. Факт лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 
емiтента на фондових бiржах не виявлен. Додаткової емiсiї та розмiщення цiнних паперiв емiтента протягом звiтного року не вiдбувалось 

14.03.1995 90/2/95 - - Акція проста 
документарн
а іменна 

Не 
визначено 

250 22 715 5 678 750 100 

Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшньому та зовнiшньому ринках не проводилась. Факт лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 
емiтента на фондових бiржах не виявлен. Розмiщення цiнних паперiв емiтента протягом звiтного року не вiдбувалось 
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12. Опис бізнесу 
 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
Канiвський електромеханiчний завод "Магнiт" заснований в 1969 роцi., пiдпорядковувався 
Мiнiстерству радiопромисловостi СРСР. В результатi корпоратизацiї був перетворений у ВАТ 
"Електромеханiчний завод "Магнiт". В 2011 роцi було змiнено найменування товариства в ПАТ 
"Електромеханiчний завод "Магнiт" у зв`язку з приведенням дiяльностi Товариства у 
вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства". Земельна дiлянка 23,5 гектарiв 
видiлена в постiйне користування. Виробничi площi складають 72100 кв. м. Залишкова вартiсть 
основних фондiв 12528 тис. грн. З моменту заснування пiдприємство спецiалiзувалося на 
виробництвi засобiв обчислювальної технiки. 
 
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 
На початок 2012 року ПАТ "ЕМЗ "Магнiт" є засновником iнших суб'єктiв пiдприємницької 
дiяльностi, а саме: 
- ДП "Магнiт-комп'ютер" (100%); 
- ТОВ "Магнiтприлад" (75,5%); 
- ТОВ "Магнiтпластмаш" (100%). 
З 2011 роцi ДП "Магнiт-комп'ютер" - знаходиться в стадiї лiквiдацiї. 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного 
перiоду, умови та результати цих пропозицiй вiдсутнi. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана для пiдготовки фiнансових звiтiв 
визначається Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Внутрiшня облiкова полiтика 
пiдприємства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими 
складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам МСФО, а також  статтi 40  Закону України 
"Про цiннi папери".  
Облiк усiх операцiй здiйснюється згiдно з дiючим планом бухгалтерського облiку. Фiнансова 
звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно формату Нацiональних положень(стандартiв) 
бухгалтерського  облiку, якi затвердженi Наказом №1591 вiд 09.12.2011р. Мiнiстерства фiнансiв 
України. 
Фiнансова звiтнiсть Товариства складена  на основi дiйсних облiкових даних i в цiлому 
об'єктивно вiдображає фактичний фiнансовий стан на 31.12.2012р. за результатами операцiй з 
01.01.2012р. по 31.12.2012р. 
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складена на основi 
бухгалтерських записiв згiдно українського законодавства,  зокрема згiдно з  Положеннями 
(стандартами) бухгалтерського облiку (надалi - "П(с)БО") та обраною товариством облiковою 
полiтикою, шляхом трансформацiї з внесенням корегувань, проведенням перекласифiкацiї 
статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно вимог МСФЗ. Змiни, пов'язанi з 
переходом на МСФЗ, були вiдображенi шляхом коригувань вiдповiдних статей балансу у 
кореспонденцiї з нерозподiленим прибутком на початок 2012 року. 
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Текст аудиторського висновку 
Аудиторський висновок 
(звiт   незалежного  аудитора) 
щодо фiнансової звiтностi 
Публiчного акцiонерного товариства 
" Електромеханiчний завод  "Магнiт"" 
станом на кiнець дня  31.12.2012р. 
 
 
м. Черкаси 
 
1.Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПАТ " ЕМЗ Магнiт ", що додається, яка включає 
баланс станом на  31.12.2012р., звiт про фiнансовi результати за  2012рiк , звiт про рух грошових 
коштiв, звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату з метою висловлення 
думки про те, чи вiдображає зазначена фiнансова звiтнiсть правдиво та достовiрно фiнансовий 
стан ПАТ "ЕМЗ Магнiт", а також фiнансовi результати його дiяльностi згiдно з Мiжнародними 
стандартами фiнансової звiтностi,  вимогами нормативно-правових актiв регулюючого органу. 
 
2. Основнi вiдомостi  про емiтента : 
 
Повна назва Публiчне акцiонерне товариство "Електромеханiчний завод "Магнiт" 
Iдентифiкацiйний код  14309540 
Мiсцезнаходження 19001, Україна,Черкаська область.,Канiвський 
район,м.Канiв,вул.Ленiна,161 
Дата державної реєстрацiї  10.02.1995 
Орган ,що видав свiдоцтво про реєстрацiю Виконавчий комiтет Канiвської мiської ради 
Черкаської областi 
Телефон i факс емiтента 04736 3 81 96 
Основнi види дiяльностi 
 Загальнi механiчнi операцiї 
Оброблення та  нанесення покриттiв на метали 
Виробництво iнших виробiв з пластмас 
Електронна адреса 14309540@fr.com.ua 
 
 
Середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв Товариства за 2012р. становила -51 особу. 
Вiдповiдальними за фiнансово-господарську дiяльнiсть в товариствi, за перiод,  що 
перевiряється були :  
Голова правлiння   - Чернов Сергiй Миколайович 
Головний бухгалтер - Колiнко Вiктор Петрович  
   
3. Опис аудиторської перевiрки: 
Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями пункту 15 частини другої статтi 
7, пунктiв 8, 9,13 статтi 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в 
Українi", Закони  України  "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про цiннi папери та фондовий ринок" 
,"Про акцiонернi Товариства", iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами 
Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду,  iншого надання впевненостi та 
супутнiх послуг (далi  МСА)(видання 2010)  Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в 
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якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України №229/7 вiд 
31.03. 2011 року, в тому числi  у вiдповiдностi до МСА 700 "Формування думки та надання звiту 
щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора",МСА 
706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора ". 
Фiнансова звiтнiсть товариства надана у тисячах українських гривень та пiдготовлена на основi 
iсторичної собiвартостi.  
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складена на основi 
бухгалтерських записiв згiдно українського законодавства,  зокрема згiдно з  Положеннями 
(стандартами) бухгалтерського облiку (надалi - "П(с)БО") та обраною товариством облiковою 
полiтикою, шляхом трансформацiї з внесенням корегувань, проведенням перекласифiкацiї 
статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно вимог МСФЗ. Змiни, пов'язанi з 
переходом на МСФЗ, були вiдображенi шляхом коригувань вiдповiдних статей балансу у 
кореспонденцiї з нерозподiленим прибутком на початок 2012 року. 
Ми провели аудит у вiдповiдностi  з вимогами та положеннями Закону України "Про 
аудиторську дiяльнiсть", iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами 
Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та 
супутнiх   послуг  (далi  - МСА)  Мiжнародної   федерацiї   бухгалтерiв,   прийнятих   в якостi 
Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 122 вiд 18 квiтня 
2003 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 "Формулювання думки та 
надання   звiту   щодо   фiнансової   звiтностi",   МСА   705   "Модифiкацiя   думки   у   звiтi 
незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi 
незалежного аудитора". 
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних  етичних вимог  а також зобов'язують   
нас   планувати   i   здiйснювати   аудиторську   перевiрку   з   метою   одержання об?рунтованої 
впевненостi в тому,  що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. 
Аудит   включає   перевiрку   шляхом   тестування   доказiв,   якi   пiдтверджують   суми   й 
розкриття   iнформацiї   у   фiнансових   звiтах,   а   також   оцiнку   i   застосованих   принципiв 
бухгалтерського   облiку   й   суттєвих   попереднiх   оцiнок,   здiйснених   управлiнським 
персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. 
Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 "Аудиторськi докази", 
що вiдповiдають  метi  отримання  достатнiх  i прийнятних  аудиторських  доказiв.  У процесi 
виконання   аудиторських   процедур   ми   звернули   увагу   на   доречнiсть   та   достовiрнiсть 
iнформацiї, що використовується нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi нам 
для об?рунтування аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i 
отриманi  нами в основному за допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в процесi 
аудиту.  
У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до 
уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було  спрямоване  
на одержання  розумних  пiдтверджень  щодо вiдсутностi  у фiнансовiй звiтностi суттєвих 
помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на об?рунтування   сум   та   
iнформацiї,   розкритих   у   фiнансовiй   звiтностi,   а   також   оцiнка вiдповiдностi   
застосованих   принципiв   облiку   нормативним   вимогам,   щодо   органiзацiї бухгалтерського 
облiку i звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки.   Аудит   включає   також   
оцiнку   вiдповiдностi   використаних   облiкових полiтик,   прийнятнiсть   облiкових   оцiнок,   
виконаних   управлiнським   персоналом,   та загального подання фiнансової звiтностi.   
Аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, але на  
пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй ми висловлюємо довiру, 
згiдно вимог МСА. Нами були виконанi процедури, якi об?рунтовують думку, що цi активи та 
зобов'язання наявнi. 
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 Метою   проведення   аудиторської   перевiрки   фiнансової   звiтностi   є   надання аудиторовi 
можливостi висловити думку стосовно того, чи складена дана фiнансова звiтнiсть у 
вiдповiдностi з  МСФЗ. 
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування та виконання  
аудиторської перевiрки для  формування думки щодо того, чи фiнансова звiтнiсть складена у 
всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи фiнансової звiтностi отримання  
впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. 
  Аудит передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказiв 
щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi.  Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора. 
До таких  процедур входить оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок 
шахрайства або помилок. Оцiнюючи ризикiв, аудитор розглядає аспекти внутрiшнього 
контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою 
розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки 
щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання.  
  Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, що 
застосовується, та прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом  та 
загального  подання фiнансових звiтiв. 
Аудиторський висновок складено з урахуванням вимог до аудиторського висновку при 
розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку , затвердженого рiшенням  ДКЦПФР вiд 29.09.2011р. за  №1360, 
зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011р. за № 1358/20096. 
Для проведення аудиту Товариства надано наступнi документи з бухгалтерського облiку та 
фiнансової звiтностi: 
       -    Статут та установчi документи 
- Баланс станом на 31 грудня 2012 р.(форма 1); 
- Звiт про фiнансовi результати за 2012 р.(форма №2); 
- Звiт про рух грошових коштiв  за 2012 р.(форма №3); 
 -   Звiт про власний капiтал за 2012 р. (форма №4); 
       -    Регiстри бухгалтерського облiку; 
       -    Первиннi бухгалтерськi документи. 
       -    Примiтки, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi 
примiтки. 
В примiтках до фiнансової звiтностi за 2012 рiк товариство зазначило, що воно вперше прийняло 
МСФЗ у 2012 роцi, датою переходу на МСФЗ було 01 сiчня 2012 року. Основою надання 
фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi 
стандарти бухгалтерського облiку(МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень 
мiжнародної фiнансової звiтностi, що дiяли станом на 31.12.2012 р.   
 
4. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу 
Управлiнський персонал товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання 
цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, 
нормативно правових актiв України, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський 
персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить 
суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; виконання значних право чинiв (10 i 
бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi), 
стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону 
України "Про акцiонернi товариства", наявностi  суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою 
звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних 
паперiв та подається до комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання 
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управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв 
на основi проведення фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА 
№200 "Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних 
стандартiв аудиту". 
      Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює:  розробку, впровадження та 
використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення 
фiнансових звiтiв якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр 
та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також 
облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. 
  Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що 
впливають на  суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовi звiтностi, а також суми 
доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. 
  
5. Вiдповiдальнiсть аудитора 
Вiдповiдальнiсть аудитора є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв 
аудиту, який було проведено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту.  
Аудиторський висновок  який подається до НКЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв повинен бути складений вiдповiдно   до вимог  Мiжнародних стандартiв 
контролю якостi, аудиту, огляду,  iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) 
зокрема у вiдповiдностi до МСА 700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової 
звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 
"Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питаньу звiтi незалежного аудитора ",МСА 720 
"Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену 
аудитором фiнансову звiтнiсть", МСА240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується 
шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi" 
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення 
модифiкованої аудиторської  думки. 
 
Пiдстава для висловлення умовно- позитивної думки 
 
Аудитор не спостерiгав за проведенням рiчної iнвентаризацiї активiв i зобов'язань, що є 
обмеженням обсягу роботи, у зв'язку з чим ним висловлюється умовно-позитивна думка. 
 
6. Умовно позитивна думки. 
 
     Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана для пiдготовки фiнансових звiтiв 
визначається Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Внутрiшня облiкова полiтика 
пiдприємства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими 
складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам МСФО, а також  статтi 40  Закону України 
"Про цiннi папери".  
Облiк усiх операцiй здiйснюється згiдно з дiючим планом бухгалтерського облiку. Фiнансова 
звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно формату Нацiональних положень(стандартiв) 
бухгалтерського  облiку, якi затвердженi Наказом №1591 вiд 09.12.2011р. Мiнiстерства фiнансiв 
України. 
 На думку аудитора, фiнансова звiтнiсть Товариства складена  на основi дiйсних облiкових 
даних i в цiлому об'єктивно вiдображає фактичний фiнансовий стан на 31.12.2012р. за 
результатами операцiй з 01.01.2012р. по 31.12.2012р. 
     На нашу думку, за винятком впливу викладеного в параграфi "Пiдстава для висловлення 
умовно позитивної думки" отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою 
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для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки про вiдповiднiсть дiйсного фiнансового 
стану результатiв дiяльностi  Публiчного акцiонерного товариства  ЕМЗ"Магнiт"   станом на 
31.12.2012р. 
Аудитор висловлює думку, що фiнансова звiтнiсть  Публiчного акцiонерного товариства 
ЕМЗ"Магнiт"       в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про 
пiдприємство станом на 31.12.2012р. згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї 
бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, а також згiдно з концептуальною основою 
фiнансової звiтностi та вiдповiдно вимогам  дiючого законодавства України. Фiнансова звiтнiсть 
складена на основi дiйсних облiкових оцiнок. 
      В ходi перевiрки Аудитом не були виявленi ознаки якi ставлять пiд сумнiв Публiчне 
акцiонерного товариства  продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 
 
22 квiтня 2013 року 
Директор  АФ "Кооп -Аудит" 
Незалежний аудитор                                                                                 / К.Г. Костенко/ 
Сертифiкат аудитора серiя А №004528 
Фiнансовий директор                                                                                 /С.I.Дiдух/ 
м. Черкаси  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Iнша допомiжна iнформацiя, щодо якої аудитор висловлює думку. 
 
1.1 Висловлення думки щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства 
Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств здiйснюється згiдно Методичних 
рекомендацiй Державної комiсiї ц цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi 
чистих активiв акцiонерних товариста вiд 17.11.2004р. №485 
Вартiсть чистих активiв згiдно ЦКУ ч.3 ст.155 не може бути меншою вiд суми статутного 
капiталу.  
Чистi активи розраховуються як рiзниця мiж сумою необоротних активiв, оборотних активiв, 
витрат майбутнiх перiодiв та сумою довгострокових зобов'язань, короткострокових зобов'язань, 
забезпеченням наступних виплат i платежiв, доходiв майбутнiх перiодiв. 
Вартiсть чистих активiв ПАТ ЕМЗ  "Магнiт"  становить -  21965    тис. грн. , що на 16286 тис. 
грн.     бiльше вартостi статутного капiталу. Таким чином розрахункова вартiсть чистих активiв     
вiдповiдає вимогам ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України. 
 
1.2 Думка аудитора щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою    звiтнiстю, що 
пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та 
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подається до комiсiї разом з  фiнансовою звiтнiстю 
 
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення суттєвих 
невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що 
розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої 
iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть" а також згiдно з 
рiшенням ДКЦПФР вiд 20.10.2011р. №1482 була проведена перевiрка  щодо корпоративного 
управлiння на наявнiсть та достовiрнiсть iнформацiї у звiтi. 
 На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв,  ми можемо зробити висновок, що 
iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-
господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються 
частиною першою статтi 41 Закону України" Про цiннi папери та фондовий ринок" своєчасно 
оприлюднюється Товариством та надається користувачам звiтностi. 
Аудитор отримав достатню впевненiсть у вiдсутностi суттєвих невiдповiдностей мiж 
фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається 
Товариством та подається до НКЦПФР  разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 
"Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором 
фiнансову звiтнiсть") 
 
1.3 Виконання значних правочинiв  
 
Значнi правочини (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" у звiтному 
перiодi не вiдбувалися. 
 
1.4 Стан корпоративного управлiння, у тому числi стану 
 внутрiшнього аудиту вимогам законодавства 
 
 Корпоративне управлiння  здiйснюється  вiдповiдно до Закону України " Про акцiонернi 
Товариства"  вiд 17.09.2008 року №514-V1.    В Товариствi  посада внутрiшнього аудитора 
(служба внутрiшнього контролю)не запроваджувалась, чинним законодавством протягом 
перiоду, що  перевiрявся, обов'язковiсть ведення внутрiшнього аудиту не передбачалося.  
Контроль  за фiнансово - господарською  дiяльнiстю  та вiдповiднiстю  ведення бухгалтерського 
облiку покладено у Товариствi на Ревiзiйну комiсiю, яка є пiдзвiтною перед Наглядовою радою  
Товариства. 
 
1.5 Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення у фiнансових 
 звiтах внаслiдок шахрайських дiй 
 
Керуючись принципом професiйного скептицизму та вiдповiдно до МСА 240 "вiдповiдальнiсть 
аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi" ми провели аудиторськi 
тести, результати яких дозволили iдентифiкувати та оцiнити ризики суттєвих викривлень 
внаслiдок шахрайства. 
Пiд час iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ми 
розглянули отриману вiд Товариства iнформацiю як у виглядi тверджень (пояснень) 
керiвництва, так i у виглядi аудиторських доказiв, як того вимагають вiд аудитора МСА з метою 
попередження викривлень внаслiдок шахрайства. 
Вiдповiдно до отриманих доказiв та пояснень, керiвництво не має iнформацiї  про вiдомi факти 
шахрайства, що можуть вплинути на Товариство. Ми також не отримали жодної iншої 
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iнформацiї про вiдомi факти таких дiй з боку управлiнського персоналу, працiвникiв, 
вiдповiдальних за фiнансову iнформацiю або iнших осiб. 
 
2. Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк , що закiнчився  31.12.2012р. 
 
Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi 
(МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi 
Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. 
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена 
на основi iсторичної собiвартостi. Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ складається на основi 
бухгалтерських записiв згiдно  українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням 
коригувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення 
iнформацiї згiдно з вимог МСФЗ. 
         Основнi  змiни порiвняно з фiнансовою звiтнiстю Товариства згiдно з П(С) БО полягають у 
видiленнi iнвестицiйної нерухомостi, (нарахування створення забезпечень, використання 
суттєвостi до малоцiнних необоротних активiв, визнання доходiв та витрат вiдповiдно до 
принципу превалювання сутностi над формою, повнiшого облiку вiдстрочених податкiв.  
Зроблено розрахунки 
вiдстрочених податкових зобов'язань. 
Змiни пов'язанi з переходом на МСФЗ,  були вiдображенi шляхом коригувань вiдповiдних статей 
балансу у кореспонденцiї з нерозподiленим прибутком ( статтями капiталу на початок року). 
Основнi принципи бухгалтерського облiку. 
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв. 
Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли 
воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiя з 
придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою 
розрахунку. Пiдприємство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв: 
- фiнансовий актив, доступний для  продажу 
- iнвестицiї, утримуванi до погашення - облiгацiї  та векселя. 
- дебiторська заборгованостi 
- фiнансовi забезпечення, оцiненi за амортизованою вартiстю - кредити банкiв 
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Пiдприємство 
оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати,  якi прямо вiдносяться до 
придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання. 
Облiкова полiтика подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у 
вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. 
 
 
2.1 Розкриття iнформацiї про власний капiтал та сплати статутного фонду. 
  Згiдно з Концептуальною основою МСБО власний капiтал - це частина активiв пiдприємства, 
що залишається пiсля вирахування всiх його зобов'язань. 
  Товариство вiдобразило в фiнансовiй звiтностi  власний  капiтал  вiдповiдно до МСБО №1 
"Подання фiнансових звiтiв" та МСБО №32 "Фiнансовi iнструменти: розкриття та подання".  
     Вплив переходу на МСФЗ на структуру  власного капiталу позначився  слiдуючим чином. 
Вiдповiдно до МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" 
товариство здiйснило виключення зi статтi "Iнший додатковий капiтал" суми залишка iндексацiї 
необоротних активiв проведених до 2000 року в розмiрi 36934 тис.грн. та одночасне  включення 
цiєї суми до складу статтi "Нерозподiлений прибуток". 
  Станом на 31.12.2012 року сума власного капiталу  в  порiвняннi з попереднiм перiодом 
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збiльшилася  на 300 тис.грн. за рахунок одержання товариством в 2012 роцi чистого  прибутку 
300 тис.грн.   
 
Власний капiтал товариства станом на 31.12.2012р.представлено статутним капiталом, 
капiталом, що iснує у виглядi нерозподiленого прибутку. 
 
Статутний капiтал. 
 Достовiрнiсть, законнiсть, повнота та об'єктивнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку та 
фiнансовiй звiтностi власного капiталу  вiдповiдає (стандарту) бухгалтерського облiку №5 "Звiт 
про власний капiтал" затвердженого  наказом Мiнфiну  України вiд  26.04.00р.№91. 
 
1.Статутний капiтал. 
Статутний капiтал станом на 31.12.2012р. сформовано та сплачено в повному обсязi в сумi -  
5679 тис. грн. Вiн подiлений на 22715000  шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 
грн. Розмiр  статутного  капiталу вiдповiдає  установчим  документам. 
. 
2 Непокритий прибуток на початок року становить  - 15986   тис. грн., на кiнець звiтного року 
становить -  16286  тис. грн. За 2012р. пiдприємство отримало прибуток вiд звичайної дiяльностi 
(операцiйної, iнвестицiйної) в сумi -  300 тис. грн.  
 
2.2 Розкриття iнформацiю за видами активiв. 
 
2.2.1 Необоротнi активи  
На пiдприємствi облiк основних засобiв i нематерiальних активiв їх надходження, реалiзацiя, 
лiквiдацiя i т.д. органiзовано вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку №7 
"Основнi засоби" . 
Пiдприємство оцiнює  основнi засоби за iсторичною собiвартiстю. 
Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року становить - 25945   тис. грн., знос -13100    
тис. грн., залишкова вартiсть -12845 тис. грн., станом на 31.12.2012р. вiдповiдно становить -
26198  тис. грн., знос -13670  тис. грн., залишкова вартiсть - 12528 тис.грн. 
    Згiдно наказу про облiкову полiтику по ПАТ  ЕМЗ"Магнiт  "  нарахування амортизацiї  
основних засобiв  здiйснюється iз за застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума 
амортизацiї  визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного 
використання об'єкта. За 2012р.нараховано амортизацiї основних засобiв  та нематерiальних 
активiв на суму - 1064   тис.грн.    
У 2012р.переоцiнки основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв не 
проводилась. 
Iнвестицiйна нерухомiсть. 
До iнвестицiйної нерухомостi Пiдприємство вiдносить будiвлi, примiщення, або частини 
будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi 
послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Якщо будiвлi 
включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для 
використання в процесi дiяльностi Пiдприємства або для адмiнiстративних цiлей, в 
бухгалтерському облiку такi частини  об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються 
окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється 
за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. 
Облiкова полiтика Товариства щодо облiку iнвестицiйної нерухомостi не розкрита. 
Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi на початок року становить - 19194   тис. грн., знос 
9918тис.грн.  справедлива (залишкова) вартiсть iнвестицiйної нерухомостi - 9276 тис.грн.,  .; 
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станом на 31.12.2012р. вiдповiдно -  19194  тис.грн., знос - 10246   тис. грн., залишкова вартiсть - 
8948   тис. грн. 
 
2.2.2 Облiк запасiв та товаро-матерiальних цiнностей. 
 
  Облiк товаро-матерiальних цiнностей  на пiдприємствi проводився вiдповiдно до П (С)БО № 9 
"Запаси".  
 Пiдприємство вважає запасами активи, якi : 
- утримуються  для використання за умов звичайної господарської дiяльностi, перебувають у 
процесi виробництва, виконання робiт, надання послуг, управлiння виробництвом, а також у 
разi, якщо iснує ймовiрнiсть отримання в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних iз їх 
використанням та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Одиницею  облiку запасiв 
вважається найменування запасiв. 
Основнi i допомiжнi  матерiали оцiненi по собiвартостi придбання. При вибуттi запасiв оцiнка їх 
здiйснюється за методом  собiвартостi .  Готова продукцiя  оцiнювались по виробничiй 
собiвартостi. 
Методи оцiнки та вибуття запасiв були незмiнними протягом перiоду, що перевiрявся. 
Переоцiнка товаро-матерiальних цiнностей у перiодi, що перевiрявся, не проводилась. 
Станом на 31.12.2011р. виробничих запасiв рахувалося на суму - 3526 тис.грн., станом на 
31.12.2012р. виробничих запасiв на суму - 3560 тис.грн. 
 
2.2.3  Дебiторська заборгованiсть 
 Облiк, оцiнка та визнання дебiторської заборгованостi в цiлому вiдповiдає Положенню  
(стандарту) бухгалтерського облiку № 10 "Дебiторська заборгованiсть" Затверджено наказом 
Мiнфiну України вiд 08.10.1999р.№237 i вiдповiдає iнформацiї, вiдображеної у звiтностi та 
бухгалтерському облiку. 
Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи послуги включалася за пiдсумками 
балансу за первiсною вартiстю. 
Iнформацiя про дебiторську заборгованiсть станом на 31.12. 2011р. та станом на 31.12.2012р. 
Вид дебiторської заборгованостi Рядок балансу На початок 
звiтного року 
тис. грн. На кiнець 
звiтного року 
тис. грн. 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги :    
Чиста реалiзацiйна вартiсть 160 425 746 
Первiсна вартiсть 161 425 746 
    Резерв сумнiвних боргiв 162 0 0 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками  
     з бюджетом  
170 50 89 
     за виданими авансами 180 0 0 
     Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 210 232 238 
     Поточнi фiнансовi iнвестицiї 220 0 0 
     Iншi оборотнi активи 250 0 0 
    Разом  707 1073 
 
З бiльшiстю контрагентiв перед складанням звiту проведенi звiрки взаєморозрахункiв, якi 
пiдтвердили її реальнiсть 
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2.2.4 Облiк коштiв i розрахункiв 
Облiк касових операцiй ведеться у вiдповiдностi з вимогами Положення "Про ведення касових 
операцiй в нацiональнiй валютi України" затвердженого Постановою  Правлiння НБУ №637 вiд 
15.12.2004р. зi змiнами та положеннями. 
Облiк здiйснення безготiвкових розрахункiв здiйснюється пiдприємством вiдповiдно до вимог 
iнструкцiї "Про безготiвковi розрахунки в нацiональнi валютi України"  затвердженого 
Постановою  Правлiння НБУ №22 вiд 21.01.2004р. 
Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв в нацiональнi валютi станом на 31.12.2012р. 
становить - 42 тис. грн. 
 
3. Забезпечення   наступних витрат i платежiв 
 
Забезпечення виплат персоналу (вiдпусток) станом на 31.12.2012р. становить - 132   тис. грн.  
 
 
4  Розкриття та  iнформацiї щодо зобов'язань 
               
  Облiк, оцiнка, структура зобов'язань в облiку та балансi визначенi вiдповiдно до П(С) БО 11 
"Зобов'язання". 
Зобовязання визнаються, коли Пiдприємство має теперiшню заборгованiсть внаслiдок минулої 
подiї, iснує ймовiрнiсть, що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi 
втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. 
Довгостроковi зобов'язання за даними балансу станом на 31.12.12 року становлять 305 
тис.грн.(фiнансова допомога на зворотнiй основi). 
 
 Перевiрка облiку кредитiв i позик. 
 
В перiод, що перевiрявся пiдприємство  користувалося позиками банкiв на  короткостроковiй   
основi  в розмiрi  187 тис.грн. 
 Перевiрка облiку кредиторської заборгованостi. 
 
Основну суму зобов'язань на початок i кiнець року складають : 
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  на початок року становить - 4156  тис. 
грн., на кiнець звiтного року - 4492   тис. грн. 
Поточнi зобов'язання за розрахунками:  з одержаних авансiв  на початок року  218 тис.грн.,на 
кiнець року 535,0 тис.грн. з бюджетом на початок року  -140 тис. грн., на кiнець звiтного  року - 
145 тис. грн.; зi страхування  на початок року  - 40   тис. грн., на кiнець звiтного  року -38 тис 
.грн.; з  оплати працi на початок року  - 122 тис. грн., на кiнець звiтного  року -159   тис. грн.з 
учасниками на початок року 2,0тис.грн.на кiнець звiтного  року  0 тис.грн. 
Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2011р. становлять  -16  тис. грн.,  станом на 
31.12.2012р. становлять  -20  тис. грн. 
Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. 
 
5. Облiк витрат виробництва та обiгу 
 
Витрати на пiдприємствi визнаються вiдповiдно до положення (стандарту бухгалтерського 
облiку №16"Витрати" i визнаються в бухгалтерському облiку одночасно з зменшенням активiв 
або збiльшенням зобов'язань. Витрати, понесенi у Зв'язку з отриманням доходу, визнаються у 
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тому ж перiодi, що i вiдповiднi доходи. 
Згiдно даних бухгалтерського облiку витрати основної дiяльностi склали  3747  тис. грн.,   в т. 
числi  
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї  -2119 тис.грн. 
Адмiнiстративнi витрати                     -1185 тис.грн. 
Iншi операцiйнi витрати                       -  345 тис.грн.  
Iншi витрати                                           -  98 тис.грн. 
 
6.Облiк реалiзацiї готової продукцiї, товарiв, фiнансових результатiв та прибутку. 
 
   Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) визначається на пiдприємствi 
вiдповiдно до положення П(С)БО 15 "Доходи". Доходи вiдображаються в облiку та звiтностi у 
момент виникнення, незалежно вiд часу надходження i сплати грошей  i визначається, виходячи 
iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. 
   Прибуток визначено i наведено у Звiтi про фiнансовi результати  за  2012р. по  критерiях 
визнання доходiв i витрат вiдповiдно до П(С)БО "Звiт про фiнансовi результати". 
За звiтний перiод Товариство отримало чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї робiт, послуг в 
розмiрi -1855    тис. грн. 
Iншi операцiйнi доходи становлять    - 1873 тис. грн. 
Iншi фiнансовi доходи становлять         -  0 тис. грн. 
Iншi доходи становлять                       - 344 тис.грн. 
 
Податок на прибуток                              -25 тис.грн 
Станом на 31.12.2012р. чистий  прибуток згiдно даних бухгалтерського облiку становить - 300 
тис. грн.                             
 
7.Розкриття iнформацiї про дiї, що вiдбулися протягом звiтного перiоду та можуть вплинути на 
фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних 
паперiв, визначених частиною першою ст.41 Закону України  
"Про цiннi папери та фондовий ринок". 
 
До особливої iнформацiї про емiтента за 2012 рiк вiдносяться слiдуючi вiдомостi у вiдповiдностi 
з пунктом 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок":  
-рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного 
капiталу не приймалося;  
-рiшення про викуп власних акцiй товариством не приймалося;  
-факти лiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi вiдсутнi;  
-отримання позик або кредитiв не мало мiсця ,  
-на протязi звiтного перiоду в товариствi не вiдбулися  змiни складу посадових осiб емiтента, 
-порушення справи про банкрутство, iншi передбаченi вимоги дiючим законодавством про 
особливу iнформацiю про емiтента не мали мiсця i на загальнi збори не виносилися. 
 Особлива iнформацiя  опублiкована :  
 Проведення загальних зборiв акцiонерiв.Дата проведення 25.04.2012 року. 
  Публiчне акцiонерне товариство "Електромеханiчний завод "Магнiт" 
  (код ЄДРПОУ: 14309540 ) 
повiдомляє про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбудуться 25 квiтня 2012 
року о 1200 годинi за адресою: 19001, Черкаська область, мiсто Канiв, вулиця Ленiна, будинок 
161, 4 поверх, зал засiдань. 
Порядок денний: 
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1. Обрання лiчильної комiсiї зборiв.  
2. Звiт Правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк. 
3. Звiт Наглядової ради товариства за 2011 рiк. 
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за 2011 рiк. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї 
товариства. 
5. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2011 рiк. 
 
Проведення загальних зборiв акцiонерiв.Дата проведення 25.04.2012 року. 
 
 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
Публiчне акцiонерне товариство "Електромеханiчний завод "Магнiт" 
(код ЄДРПОУ: 14309540 )повiдомляє про внесення змiн до порядку денного чергових загальних 
зборiв акцiонерiв, якi вiдбудуться 25 квiтня 2012 року (опублiкований в газетi "Бюлетень. Цiннi 
папери України" № 47(3347) вiд 14.03.2012 року), а саме включення додаткового питання: 
6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом 
року, та надання повноважень на ухвалення таких угод. 
Правлiння ПАТ "Електромеханiчний завод "Магнiт". 
Повiдомлення про проведення загальних зборiв опублiковано 25.04.2012 року № 62 (3362) 
"Бюлетень. Цiннi папери України". 
 
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв,  ми можемо зробити висновок, що 
iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-
господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються 
частиною першою статтi 41 Закону України" Про цiннi папери та фондовий ринок" своєчасно 
оприлюднюється Товариством та надається користувачам звiтностi. 
Аудитор отримав достатню впевненiсть у вiдсутностi суттєвих невiдповiдностей мiж 
фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається 
Товариством та подається до НКЦПФР  разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 
"Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором 
фiнансову звiтнiсть") 
Вище перерахованi дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року в товариствi, на думку аудитора не 
можуть в подальшому вплинути  на фiнансово-господарський стан емiтента.  
 
 
 
8. Подiї пiсля дати балансу . 
Аудитор пiдтверджує вiдсутнiсть подiй пiсля дати балансу  якi можуть впливати на здатнiсть 
Публiчного акцiонерного товариства  продовжувати безперервно її дiяльнiсть. 
 
 
 
9. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 
 
 
 
 
Повна назва:                        Товариство з обмеженою     вiдповiдальнiстю  
Аудиторська фiрма "Кооп-Аудит" 
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Код ЄДРПОУ                       
  
21385106                        
Мiсцезнаходження:                
 м. Черкаси вул Гоголя,224 кiм. 33 
Реєстрацiйнi данi:               Зареєстроване Виконавчим комiтетом  
Черкаської мiської ради 26.09.1994 за №151164 
 
Керiвник 
 Костенко Катерина Григорiвна 
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв,якi можуть проводити 
аудиторськi перевiрки фiнансових установ,що надають послуги  на ринку цiнних паперiв та 
фондового ринку . Свiдоцтво № 0367  вiд 04.11.2010 року видане рiшенням  Нацiональної 
комiсiї  з цiнних паперiв та фондового ринку,чинне до 04.11.2015 року.  
 
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв,якi можуть проводити 
аудиторськi перевiрки фiнансових установ. Свiдоцтво А №001336 вiд 05.04.2007 року, 
чинне до 23.02.2010 року.  
 Розпорядженням Держфiнпослуг №731 вiд 12.03.2010 року продовжена дiя свiдоцтва до 
23.02.2015 року. 
 
Iнформацiя про аудитора Сертифiкат аудитора -Серiя "А" 
№ 004528, виданий на пiдставi рiшення 
Аудиторської палати України вiд 23 лютого 2001 року за № 99 термiн дiї - до 23 лютого 2015 
року.    
Контактний телефон (0472) 36-02-18 
Електронна адреса  koop-audut@ukr.net 
 
 
 
 
   
10. Основнi вiдомостi про умови договору на проведення  аудиту 
 
 Номер договору на проведення аудиту: №0013/29 вiд  05.04.2013р.                       
 Перiод проведення аудиту з 01.01.2012р. по 31.12.2012р. 
 Дата початку проведення аудиту:     05 квiтня    2013р. 
 Дата закiнчення проведення аудиту: 22 квiтня .2013р. 
 
Директор ТОВ АФ "Кооп -Аудит" 
Незалежний аудитор                                                                                 / К.Г.Костенко / 
.Сертифiкат аудитора Серiя А  004528 
Фiнансовий директор                                                                               /С.I.Дiдух/ 
м. Черкаси, вул. Гоголя224 кiм 33  
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Аналiз показникiв фiнансового стану  
Публiчного акцiонерного товариства "Електромеханiчний завод  "Магнiт"     
 
Джерелами iнформацiї для проведення аналiзу є: 
- Баланс на 31.12.12 року.(форма №1), 
- Звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк (форма №2). 
 
№ Найменування показникiв Формула розрахунку показника Оптимальне значення
 Значення  
Показника 
 станом на 31.12.2011р.   Значення 
показника 
станом на31.12.2012р 
1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi К1=ф.1(р.220*р.230*р.240)/ 
/ ф.1.р.620 >0,2 
збiльшення 0,002 0,007 
2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) К2=ф.1 р.260/ф.1 ряд.620 >1.0 
збiльшення 1,033 0,966 
3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї) К3=ф.1. 
ряд.380 /ф.1 
       Р.640 >0.5 
збiльшення 0,753 0,765 
4. Коефiцiєнт покриття  зобов'язань власним капiталом (або структури  капiталу, або 
фiнансування) К4=ф.1.(р.430*ряд.480*ряд. 
620*ряд.630)/ф.1 р.380 <1,0 
зменшення 0,328 0,306 
 
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (далi -КЛЗ) є найбiльш суворим показником, так як 
включає найбiльш лiквiднi оборотнi активи, тобто грошi. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 
показує скiльки лiквiдних активiв (грошей) Товариство має на кожну гривню  поточних боргiв. 
У Товариства 
КЛЗ дорiвнює на початок року;0,002  на 31.12.12 року дорiвнює 0,007. Значення Коефiцiєнта 
абсолютної лiквiдностi на кiнець року вище  нiж на плчаток року ,але вiн значно менший за 
оптимальне значення. 
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) КЛI: характеризує яка частина короткострокових 
зобов'язань може бути погашена за рахунок поточних активiв (грошi, дебiторська 
заборгованiсть, 
запаси). В загальному випадку нормальним вважається значення цього показника 1,0-2,0. 
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi Товариства становить на початок року;1,033    на 31.12.2012 р 
0,966п. Значення коефiцiєнта загальної лiквiдностi  на кiнець року менший за  нормативне 
значення 
цього показника. Значення коефiцiєнту свiдчить про  не високий рiвень загальної лiквiдностi 
Товариства. 
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї): 
Дорiвнюючи (0,765 ) вказує на те, що в разi використання всiх власних коштiв на покриття 
зобов'язань, такi зобов'язання будуть погашеними, що пiдвищує платоспроможнiсть Товариства. 
В порiвняннi з попереднiм перiодом (0,753   ) коефiцiєнт фiнансової стiйкостi збiльшився , i вiн 
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значно бiльший за оптимальне значення. 
Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом (або структури капiталу, або 
фiнансування) характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених коштiв. Коефiцiєнт 
структури капiталу показує спiввiдношення зобов'язань i власного капiталу, i використовується 
для найбiльш загальної оцiнки фiнансової стiйкостi пiдприємства цей коефiцiєнт показне 
скiльки залучених коштiв припадає на 1 гривню власного капiталу. Збiльшення цього показника 
в динамiцi свiдчить про зростання залежностi пiдприємства вiд зовнiшнiх iнвесторiв i 
кредиторiв. У Товариства цей показник на кiнець звiтного перiоду становить 0,306 ,тобто 
Товариство практично незалежне вiд позикового капiталу. 
Висновок: аналiз показникiв  Товариства  свiдчить про низький  рiвень лiквiдностi, але   
водночас фiнансово стiйкий та не залежний вiд   iнвесторiв та кредиторiв . 
Директор ТОВ АФ "Кооп -Аудит" 
Незалежний аудитор                                                                                 / К.Г.Костенко / 
Сертифiкат аудитора Серiя А  004528 
Фiнансовий директор                                                                               /С.I.Дiдух/ 
м. Черкаси, вул. Гоголя224 кiм 33  
 
 
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 
Виробництво основних видiв продукцiї в 2012 роцi: продукцiя машинобудування - 1409  
тис.грн., послуги - 184,0 тис.грн., вироби iз пластмас- 201,0 тис.грн., комп'ютерна технiка 61 
тис.грн.. Постiйнi замовники вiдсутнi, новi технологiї, новi види продукцiї не впроваджувались, 
конкуренти на ринку вiдсутнi. 
 
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 
За останнi 5 рокiв лiквiдовано основних засобiв вартiстю 629,4 тис. грн. 
В 2011 роцi примусове вiдчудження не проводилось, в 2012 роцi вiдбулось придбання основних 
засобiв (нерухоме майно) вартiстю 492,0 тис. грн., вибуло - 238,0 тис.грн.  
 
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 
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діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення 
Залишкова вартiсть основних засобiв складає 12845 тис. грн. Iнвестицiйна нерухомiсть - 9276,0 
тис.грн.. Виробничi потужностi використовуються на 20%, екологiчнi питання не позначаються 
на використаннi активiв товариства.  
 
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 
законодавчих або економічних обмежень 
Проблеми, що суттєво впливають на дiяльнiсть  - велике податкове навантаження та частi змiни 
законодавства. 
 
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій 
за порушення законодавства 
В 2012 роцi в зв'язку з повним погашенням боргових зобов'язань штрафнi санкцiї та пенi не 
нараховувались. 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
Поточна дiяльнiсть фiнансувалась за рахунок основної дiяльностi та доходiв вiд оренди. На 
даний час капiталу на поточнi потреби недостатньо, покращення лiквiдностi можливе тiльки при 
збiльшеннi об'ємiв виробництва. 
 
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець 
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих 
договорів 
Укладенi, але не виконанi договори на кiнець року, вiдсутнi. 
 
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) 
Сьогоднi пiдприємство маючи достатнiй парк обладнання,продовжує виготовляти деталi та 
вузли точної механiки, вироби iз пластмас. Концепцiєю розвитку заводу в подальшому є 
органiзацiя гнучкого автоматизованого виробництва електронних виробiв, в т.ч. 
енергоекономiчних джерел свiтла, комп'ютерна,радiоелектронна та телевiзiйна технiка. 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 
та розробку за звітний рік 
Дослiдження та розробки в 2012 роцi 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 
Протягом 2012 року  судових справ, стороною в яких виступав емiтент не було. 
 
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 
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Iнформацiя про фiнансово-господарську дiяльнiсть публiкується емiтентом в друкованих 
виданнях. 
Привiлейованих акцiй та облiгацiй немає. Емiтентом власнi цiннi папери не викуповувались. 
Основнi вiдомостi про емiтента: 
- види дiяльностi товариства не пiдлягають лiцензуванню; 
- до асоцiацiй, корпорацiй, консорцiумiв, концернiв та iнших об'єднань ПАТ не входить; 
- процентнi, безпроцентнi, дисконтнi облiгацiї пiдприємством не випускались; 
- рiшення про випуск цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, не приймалось.   
Соцiальнi та екологiчнi фактори на дiяльнiсть пiдприємства не впливають. 
Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, 
устаткування спорудження i виготовлення.  
Нарахування зносу основних засобiв проводилось по податковому облiку методом зменшення 
залишку, шляхом використання встановлених норм до залишкової вартостi основних засобiв на 
початок звiтного перiоду, що також вiдповiдає вимогам П(С)БО №7. 
Для розрахунку собiвартостi реалiзованої продукцiї застосовується метод за iдентифiкованою 
собiвартiстю. 
Зобов'язання товариства облiковуються вiдносно заборгованостi, яка виникла внаслiдок 
минулих подiй i погашення якої приведе до зменшення ресурсiв пiдприємства, що втiлюють в 
собi економiчнi вигоди. 
При визначеннi обсягу реалiзацiї використовувався метод нарахувань, реалiзацiя визначається в 
момент надання послуг. 
Посадовi особи пiдприємства непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не 
мають. 
Протягом звiтного перiоду iстотних факторiв у дiяльностi пiдприємства не трапилось. 
 

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: 12 845 12 528 0 0 12 845 12 528 
  будівлі та споруди 11 565 11 332 0 0 11 565 11 332 
  машини та обладнання 1 187 1 103 0 0 1 187 1 103 
  транспортні засоби 51 51 0 0 51 51 
  інші 42 42 0 0 42 42 
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 12 845 12 528 0 0 12 845 12 528 

Опис 

Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2012р. складає 
26198 тис. грн., ступiнь зносу - 52 %, вiдсоток використання 
потужностей - 20%. 
Нарахований знос за 2012 рiк - 1064 тис. грн.  
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В 2012 роцi вибуло основних засобiв на суму 238 тис. грн., надiйшло на 
492 тис. грн.  
Обмеження на використання майна в даний час вiдсутнi. 

 
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

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

21 965 21 665 

Статутний капітал (тис.грн.) 5 679 5 679 
Скоригований статутний капітал 
(тис.грн.) 

5 679 5 679 

Опис Чистi активи визначаються як рiзниця мiж сумою активiв i власного капiталу товариства 
та його пасивами на звiтну дату. 
Згiдно Цивiльного кодексу України в п.3 ст.155 передбачено, що у разi якщо пiсля 
закiнчення другого та кожного наступного фiнансовго року вартiсть чистих активiв 
товариства виявиться меншою свого статутного капiталу, то товариство зобов'язане 
оголосити про зменшення свого СФ та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у 
встановленому порядку. У випадку, якщо вартiсть активiв стає меншою вiд встановленого 
законодавством мiнiмального розмiру статутного капiталу, то товариство пiдлягає 
лiквiлацiї. 
В 2012 роцi спостерiгається збiльшення вартостi чистих активiв в порiвняннi з минулим 
звiтним перiодом. Так, вартiсть чистих активiв ПАТ "ЕМЗ "Магнiт" на кiнець 2012 року 
збiльшилась на 300,0 тис. грн. в порiвняннi з вартiстю їх на початок року. Вартiсть чистих 
активiв Товариства на кiнець звiтного року складає 21965 тис. грн. i перевищує статутний 
капiтал на 16286 тис. грн., що пiдтверджує легiтимнiсть товариства. 
 

Висновок Вартiсть чистих активiв та розмiр статутного капiталу вiдповiдає вимогам чинного 
законодавства. 

 
13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнення 

Непогашена 
частина 

боргу (тис. 
грн.) 

Відсоток за 
користування 
коштами 

(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 187 X X 
у тому числі:  
Короткостроковий 13.08.2012 187 25 13.08.2013 
Зобов’язання за цінними паперами X 404 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 404 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 
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Податкові зобов'язання X 145 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі X 305 X X 

Інші зобов'язання X 5 559 X X 
Усього зобов'язань X 6 600 X X 
Опис  Основну суму зобов'язань на початок i кiнець року 

складають : 
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  на 
початок року становить - 4156  тис. грн., на кiнець звiтного 
року - 4492   тис. грн. 
Поточнi зобов'язання за розрахунками:  з одержаних авансiв  
на початок року  218 тис.грн.,на кiнець року 535,0 тис.грн. з 
бюджетом на початок року  -140 тис. грн., на кiнець звiтного  
року - 145 тис. грн.; зi страхування  на початок року  - 40   тис. 
грн., на кiнець звiтного  року -38 тис .грн.; з  оплати працi на 
початок року  - 122 тис. грн., на кiнець звiтного  року -159  
тис. грн.з учасниками на початок року 2,0тис.грн.на кiнець 
звiтного  року  0 тис.грн. Пiдприємство  користувалося 
позиками банкiв на  короткостроковiй   основi  в розмiрi  187 
тис.грн. 
Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2011р. становлять  -
16  тис. грн.,  станом на 31.12.2012р. становлять  -20  тис. грн. 
Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою 
погашення. 
 

 
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 
14.03.2012 21.03.2012 Відомості про проведення загальних зборів 
04.04.2012 11.04.2012 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 1 0 
3 2010 1 0 

 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах? 
 Так Ні 
Реєстраційна комісія X  
Акціонери  X 
Реєстратор  X 



  42

Депозитарій  X 
Інше 
(запишіть) 

Iншого немає. 

 
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) 

Iншого немає. 

 
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) 

Позачерговi збори в 2012 роцi не проводились 

 
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 2 
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1 
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Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  4 
 
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 
 Так Ні 
Стратегічного планування  X 
Аудиторський  X 
З питань призначень і винагород  X 
Інвестиційний  X 
Інше 
(запишіть) 

Iншого немає. 

Інше 
(запишіть) 

Iншого немає. 

 
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) 

Iншого немає. 

 
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) 
Iншого немає. X  

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

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

X  
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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) 

Iншого немає. 

 
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?  1 
 
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів 
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

 
Загальні 
збори 

акціонерів 

Засідання 
наглядової 

ради 

Засідання 
правління

Члени правління (директор) ні ні ні 
Загальний відділ ні ні ні 
Члени наглядової ради (голова наглядової 
ради) ні ні ні 

Юридичний відділ (юрист) ні ні ні 
Секретар правління так ні так 
Секретар загальних зборів ні ні ні 
Секретар наглядової ради ні так ні 
Корпоративний секретар ні ні ні 
Відділ або управління, яке відповідає за роботу 
з акціонерами ні ні ні 

Інше (запишіть) 
Iншого немає. 

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) так ні ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 
балансу або бюджету так ні ні ні 
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Обрання та відкликання голови правління так ні 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 так ні 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) Iншого немає. 

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

 

Інформація 
розповсюджує

ться на 
загальних 
зборах 

Публікуєт
ься у 
пресі, 

оприлюдн
юється в 

Документи 
надаються 

для 
ознайомлен

ня 

Копії 
докумен

тів 
надають
ся на 

Інформаці
я 

розміщуєт
ься на 
власній 
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загальнод
оступній 
інформаці
йній базі 
даних 

ДКЦПФР 
про ринок 
цінних 
паперів 

безпосеред
ньо в 

акціонерно
му 

товаристві 

запит 
акціонер

а 

інтернет-
сторінці 
акціонерн

ого 
товариства

Фінансова звітність, 
результати діяльності так так так ні так 

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

так так так ні так 

Інформація про склад 
органів управління 
товариства 

так так так ні так 

Статут та внутрішні 
документи ні ні так ні ні 

Протоколи загальних 
зборів акціонерів після 
їх проведення 

ні так так ні так 

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства 

ні ні 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) 

Iншого немає. 
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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) 

Iншого немає. 

 
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) 

Iншого немає. 

 
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) 

Iншого немає. 

 
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  
ні 
 
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  
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Фiнансування iнвесторами- юридичними особами  
 
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)  ні 
 
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній 
системі України (далі - особа)? 
 Так Ні 
Не задовольняв професійний рівень особи  X 
Не задовольняли умови договору з особою  X 
Особу змінено на вимогу:   
акціонерів  X 
суду  X 
Інше 
(запишіть) 

Товариство в звiтному перiодi не змiненювало особу, яка веде облiк прав 
власностi на акцiї у депозитарнiй системi України.  

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

Звіт про корпоративне управління 
 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 
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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 
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КОДИ 

Дата 01.01.2013 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЕЛЕКТРОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД 
"МАГНIТ" 

за ЄДРПОУ 14309540 

Територія Черкаська область, м.Канiв за КОАТУУ 7110300000 
Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Орган державного 
управління Не визначено за СПОДУ 0 

Вид економічної 
діяльності Механічне оброблення металевих виробів за КВЕД 25.62 

Середня кількість працівників (1): 51 
Одиниця виміру: тис.грн. 
Адреса: 19001, Україна, Черкаська обл., Канiвський р-н, м.Канiв, вул. Ленiна, 161 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 
Баланс 
на  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 010 298 448 
    первісна вартість 011 298 448 
    накопичена амортизація 012 ( 0 ) ( 0 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0 
Основні засоби:    
    залишкова вартість 030 12 845 12 528 
    первісна вартість 031 25 945 26 198 
    знос 032 ( 13 100 ) ( 13 670 ) 
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 040 997 997 

    інші фінансові інвестиції 045 0 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 
нерухомості 055 9 276 8 948 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 19 194 19 194 
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Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 9 918 ) ( 10 246 ) 
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 23 416 22 921 
II. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100 3 526 3 560 
Поточні біологічні активи 110 0 0 
Незавершене виробництво 120 1 023 1 010 
Готова продукція 130 93 91 
Товари 140 0 0 
Векселі одержані 150 0 0 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
    чиста реалізаційна вартість 160 425 746 
    первісна вартість 161 425 746 
    резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 ) 
Дебіторська заборгованість за рахунками:    
    за бюджетом 170 50 89 
    за виданими авансами 180 0 0 
    з нарахованих доходів 190 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 200 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 232 238 
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
    в національній валюті 230 10 42 
    у тому числі в касі 231 0 0 
    в іноземній валюті 240 0 0 
Інші оборотні активи 250 0 0 
Усього за розділом II 260 5 359 5 776 
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0 
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 
Баланс 280 28 775 28 697 

 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
I. Власний капітал    
Статутний капітал 300 5 679 5 679 
Пайовий капітал 310 0 0 
Додатковий вкладений капітал 320 0 0 
Інший додатковий капітал 330 0 0 
Резервний капітал 340 0 0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 15 986 16 286 
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 
Накопичена курсова різниця 375 0 0 
Усього за розділом I 380 21 665 21 965 
Частка меншості 385 0 0 
II. Забезпечення таких витрат і платежів    
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Забезпечення виплат персоналу 400 124 132 
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 430 124 132 
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 0 0 
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 
Відстрочені податкові зобов’язання 460 1 366 315 
Інші довгострокові зобов’язання 470 433 305 
Усього за розділом ІІІ 480 1 799 620 
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 0 187 
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями 510 0 0 

Векселі видані 520 493 404 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 4 156 4 492 
Поточні зобов’язання за розрахунками:    
    з одержаних авансів 540 218 535 
    з бюджетом 550 140 145 
    з позабюджетних платежів 560 0 0 
    зі страхування 570 40 38 
    з оплати праці 580 122 159 
    з учасниками 590 2 0 
    із внутрішніх розрахунків 600 0 0 
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 
групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 16 20 
Усього за розділом IV 620 5 187 5 980 
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 
Баланс 640 28 775 28 697 
(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: Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року становить - 25945   тис. грн., знос -13100    
тис. грн., залишкова вартiсть -12845 тис. грн., станом на 31.12.2012р. вiдповiдно становить -26198  тис. 
грн., знос -13670  тис. грн., залишкова вартiсть - 12528 тис.грн. 
Згiдно наказу про облiкову полiтику по ПАТ  ЕМЗ"Магнiт  "  нарахування амортизацiї  основних засобiв  
здiйснюється iз за застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї  визначається 
дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта. За 2012р.нараховано 
амортизацiї основних засобiв  та нематерiальних активiв на суму - 1064   тис.грн.    
Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi на початок року становить - 19194   тис. грн., знос 
9918тис.грн.  справедлива (залишкова) вартiсть iнвестицiйної нерухомостi - 9276 тис.грн.,  .; станом на 
31.12.2012р. вiдповiдно -  19194  тис.грн., знос - 10246   тис. грн., залишкова вартiсть - 8948   тис. грн. 
Станом на 31.12.2011р. виробничих запасiв рахувалося на суму - 3526 тис.грн., станом на 31.12.2012р. 
виробничих запасiв на суму - 3560 тис.грн. 
Довгостроковi зобов'язання за даними балансу станом на 31.12.12 року становлять 305 тис.грн.(фiнансова 
допомога на зворотнiй основi). 
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  на початок року становить - 4156  тис. грн., на 
кiнець звiтного року - 4492   тис. грн. 
Поточнi зобов'язання за розрахунками:  з одержаних авансiв  на початок року  218 тис.грн.,на кiнець року 
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535,0 тис.грн. з бюджетом на початок року  -140 тис. грн., на кiнець звiтного  року - 145 тис. грн.; зi 
страхування  на початок року  - 40   тис. грн., на кiнець звiтного  року -38 тис .грн.; з  оплати працi на 
початок року  - 122 тис. грн., на кiнець звiтного  року -159   тис. грн.з учасниками на початок року 
2,0тис.грн.на кiнець звiтного  року  0 тис.грн. 
Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2011р. становлять  -16  тис. грн.,  станом на 31.12.2012р. 
становлять  -20  тис. грн. 
Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. 
Вартiсть чистих активiв ПАТ ЕМЗ  "Магнiт"  становить -  21965    тис. грн. , що на 16286 тис. грн.     
бiльше вартостi статутного капiталу.  
 
Керівник    Чернов Сергiй Миколайович 
 
Головний бухгалтер   Колiнько Вiктор Петрович 
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КОДИ 
Дата 01.01.2013 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЕЛЕКТРОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД 
"МАГНIТ" 

за ЄДРПОУ 14309540 

Територія Черкаська область, м.Канiв за КОАТУУ 7110300000 
Орган державного 
управління Не визначено за СПОДУ 0 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності Механічне оброблення металевих виробів за КВЕД 25.62 

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 2 226 1 781 

Податок на додану вартість 015 ( 371 ) ( 297 ) 
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 1 855 1 484 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 2 119 ) ( 2 187 ) 
Валовий прибуток: 
   прибуток 050 0 0 

   збиток 055 ( 264 ) ( 703 ) 
Інші операційні доходи 060 1 873 2 728 
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 1 185 ) ( 1 044 ) 
Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші операційні витрати 090 ( 345 ) ( 746 ) 
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 79 235 

    збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) 
Доход від участі в капіталі 110 0 0 
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Інші фінансові доходи 120 0 0 
Інші доходи (1) 130 344 0 
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 ) 
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 160 ( 98 ) ( 0 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування: 
   прибуток 

170 325 235 

    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  ( 25 ) ( 15 ) 
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185  0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності: 
   прибуток 190 300 220 

    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 220 300 220 

    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 230 960 775 
Витрати на оплату праці 240 1 151 1 056 
Відрахування на соціальні заходи 250 424 391 
Амортизація 260 1 064 1 081 
Інші операційні витрати 270 558 674 
Разом 280 4 157 3 977 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 300 22715000 22715000 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 22715000 22715000 
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 



  56

Примітки: За звiтний перiод Товариство отримало чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї робiт, послуг в 
розмiрi -1855    тис. грн. 
Iншi операцiйнi доходи становлять    - 1873 тис. грн. 
Iншi фiнансовi доходи становлять         -  0 тис. грн. 
Iншi доходи становлять                       - 344 тис.грн. 
Податок на прибуток                              -25 тис.грн. 
 
Згiдно даних бухгалтерського облiку витрати основної дiяльностi склали  3747  тис. грн.,   в т. числi  
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї  -2119 тис.грн. 
Адмiнiстративнi витрати                     -1185 тис.грн. 
Iншi операцiйнi витрати                       -  345 тис.грн.  
Iншi витрати                                           -  98 тис.грн. 
 
Станом на 31.12.2012р. чистий  прибуток згiдно даних бухгалтерського облiку становить - 300 тис. грн.                    
 
 
Керівник    Чернов Сергiй Миколайович 
 
Головний бухгалтер   Колiнько Вiктор Петрович 
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КОДИ 
Дата 01.01.2013 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЕЛЕКТРОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД 
"МАГНIТ" 

за ЄДРПОУ 14309540 

Територія Черкаська область, м.Канiв за КОАТУУ 7110300000 
Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності Механічне оброблення металевих виробів за КВЕД 25.62 

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 1 082 1 033 
Погашення векселів одержаних 015 0 0 
Покупців і замовників авансів 020 1 562 257 
Повернення авансів 030 21 2 
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 0 0 

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 
Цільового фінансування 060 0 0 
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0 
Інші надходження 080 2 023 1 885 
    Витрачання на оплату:    
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 2 165 ) ( 865 ) 
Авансів 095 ( 250 ) ( 0 ) 
Повернення авансів 100 ( 0 ) ( 0 ) 
Працівникам 105 ( 784 ) ( 756 ) 
Витрат на відрядження 110 ( 6 ) ( 6 ) 
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 467 ) ( 411 ) 
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 25 ) ( 15 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 509 ) ( 489 ) 
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів) 130 ( 267 ) ( 323 ) 

Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 145 ( 183 ) ( 110 ) 
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Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 32 202 
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 32 202 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
Реалізація:    
    фінансових інвестицій 180 0 0 
    необоротних активів 190 0 0 
    майнових комплексів 200 0 0 
Отримані:    
    відсотки 210 0 0 
    дивіденди 220 0 0 
Інші надходження 230 0 61 
Придбання:    
    фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 ) 
    необоротних активів 250 ( 0 ) ( 0 ) 
    майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 61 
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 61 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
Надходження власного капіталу 310 0 0 
Отримані позики 320 480 127 
Інші надходження 330 0 0 
Погашення позик 340 ( 480 ) ( 440 ) 
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 -313 
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 -313 
Чистий рух коштів за звітний період 400 32 -50 
Залишок коштів на початок року 410 10 60 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0 
Залишок коштів на кінець року 430 42 10 
Примітки: Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв в нацiональнi валютi станом на 31.12.2012р. 
становить - 42 тис. грн. 
 
Керівник    Чернов Сергiй Миколайович 
 
Головний бухгалтер   Колiнько Вiктор Петрович 
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КОДИ 
Дата 01.01.2013 

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЕЛЕКТРОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД "МАГНIТ" за ЄДРПОУ 14309540 

Територія Черкаська область, м.Канiв за КОАТУУ 7110300000 
Орган державного 
управління Не визначено за СПОДУ 0 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності Механічне оброблення металевих виробів за КВЕД 25.62 

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 5 679 0 0 36 934 0 -19 458 0 0 23 155 

Коригування:           
Зміна облікової 
політики 

020 0 0 0 -36 934 0 35 444 0 0 -1 490 

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 5 679 0 0 0 0 15 986 0 0 21 665 
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Переоцінка активів:           
Дооцінка основних 
засобів 

060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка основних 
засобів 

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

Дооцінка 
незавершеного 
будівництва 

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 
незавершеного 
будівництва 

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

Дооцінка 
нематеріальних 
активів 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 
нематеріальних 
активів 

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

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

130 0 0 0 0 0 300 0 0 300 

Розподіл прибутку:           
Виплати власникам 
(дивіденди) 

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 
прибутку до 
статутного капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного капіталу 

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 
викуплений акцій 
(часток) 

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення 
номінальної вартості 
акцій 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 
капіталі:           

Списання 
невідшкодованих 
збитків 

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Разом змін в 
капіталі 290 0 0 0 0 0 300 0 0 300 

Залишок на кінець 
року 300 5 679 0 0 0 0 16 286 0 0 21 965 

Примітки: Станом на 31.12.2012 року сума власного капiталу  в  порiвняннi з попереднiм перiодом збiльшилася  на 300 тис.грн. за рахунок одержання 
товариством в 2012 роцi чистого  прибутку 300 тис.грн.   
Власний капiтал товариства станом на 31.12.2012р.представлено статутним капiталом, капiталом, що iснує у виглядi нерозподiленого прибутку. 
 
1.Статутний капiтал. 
Статутний капiтал станом на 31.12.2012р. сформовано та сплачено в повному обсязi в сумi -  5679 тис. грн. Вiн подiлений на 22715000  шт. простих 
iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Розмiр  статутного  капiталу вiдповiдає  установчим  документам. 
. 
2 Непокритий прибуток на початок року становить  - 15986   тис. грн., на кiнець звiтного року становить -  16286  тис. грн. За 2012р. пiдприємство 
отримало прибуток вiд звичайної дiяльностi (операцiйної, iнвестицiйної) в сумi -  300 тис. грн.  
 
Керівник    Чернов Сергiй Миколайович 
Головний бухгалтер   Колiнько Вiктор Петрович 
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

2. Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк , що закiнчився  31.12.2012р. 
 
Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi 
(МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi 
Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. 
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена 
на основi iсторичної собiвартостi. Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ складається на основi 
бухгалтерських записiв згiдно  українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням 
коригувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення 
iнформацiї згiдно з вимог МСФЗ. 
         Основнi  змiни порiвняно з фiнансовою звiтнiстю Товариства згiдно з П(С) БО полягають у 
видiленнi iнвестицiйної нерухомостi, (нарахування створення забезпечень, використання 
суттєвостi до малоцiнних необоротних активiв, визнання доходiв та витрат вiдповiдно до 
принципу превалювання сутностi над формою, повнiшого облiку вiдстрочених податкiв.  
Зроблено розрахунки 
вiдстрочених податкових зобов'язань. 
Змiни пов'язанi з переходом на МСФЗ,  були вiдображенi шляхом коригувань вiдповiдних статей 
балансу у кореспонденцiї з нерозподiленим прибутком ( статтями капiталу на початок року). 
Основнi принципи бухгалтерського облiку. 
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв. 
Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли 
воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiя з 
придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою 
розрахунку. Пiдприємство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв: 
- фiнансовий актив, доступний для  продажу 
- iнвестицiї, утримуванi до погашення - облiгацiї  та векселя. 
- дебiторська заборгованостi 
- фiнансовi забезпечення, оцiненi за амортизованою вартiстю - кредити банкiв 
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Пiдприємство 
оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати,  якi прямо вiдносяться до 
придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання. 
Облiкова полiтика подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у 
вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. 
 
 
2.1 Розкриття iнформацiї про власний капiтал та сплати статутного фонду. 
  Згiдно з Концептуальною основою МСБО власний капiтал - це частина активiв пiдприємства, 
що залишається пiсля вирахування всiх його зобов'язань. 
  Товариство вiдобразило в фiнансовiй звiтностi  власний  капiтал  вiдповiдно до МСБО №1 
"Подання фiнансових звiтiв" та МСБО №32 "Фiнансовi iнструменти: розкриття та подання".  
     Вплив переходу на МСФЗ на структуру  власного капiталу позначився  слiдуючим чином. 
Вiдповiдно до МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" 
товариство здiйснило виключення зi статтi "Iнший додатковий капiтал" суми залишка iндексацiї 
необоротних активiв проведених до 2000 року в розмiрi 36934 тис.грн. та одночасне  включення 
цiєї суми до складу статтi "Нерозподiлений прибуток". 
  Станом на 31.12.2012 року сума власного капiталу  в  порiвняннi з попереднiм перiодом 
збiльшилася  на 300 тис.грн. за рахунок одержання товариством в 2012 роцi чистого  прибутку 
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300 тис.грн.   
 
Власний капiтал товариства станом на 31.12.2012р.представлено статутним капiталом, 
капiталом, що iснує у виглядi нерозподiленого прибутку. 
 
Статутний капiтал. 
 Достовiрнiсть, законнiсть, повнота та об'єктивнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку та 
фiнансовiй звiтностi власного капiталу  вiдповiдає (стандарту) бухгалтерського облiку №5 "Звiт 
про власний капiтал" затвердженого  наказом Мiнфiну  України вiд  26.04.00р.№91. 
 
1.Статутний капiтал. 
Статутний капiтал станом на 31.12.2012р. сформовано та сплачено в повному обсязi в сумi -  
5679 тис. грн. Вiн подiлений на 22715000  шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 
грн. Розмiр  статутного  капiталу вiдповiдає  установчим  документам. 
. 
2 Непокритий прибуток на початок року становить  - 15986   тис. грн., на кiнець звiтного року 
становить -  16286  тис. грн. За 2012р. пiдприємство отримало прибуток вiд звичайної дiяльностi 
(операцiйної, iнвестицiйної) в сумi -  300 тис. грн.  
 
2.2 Розкриття iнформацiю за видами активiв. 
 
2.2.1 Необоротнi активи  
На пiдприємствi облiк основних засобiв i нематерiальних активiв їх надходження, реалiзацiя, 
лiквiдацiя i т.д. органiзовано вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку №7 
"Основнi засоби" . 
Пiдприємство оцiнює  основнi засоби за iсторичною собiвартiстю. 
Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року становить - 25945   тис. грн., знос -13100    
тис. грн., залишкова вартiсть -12845 тис. грн., станом на 31.12.2012р. вiдповiдно становить -
26198  тис. грн., знос -13670  тис. грн., залишкова вартiсть - 12528 тис.грн. 
    Згiдно наказу про облiкову полiтику по ПАТ  ЕМЗ"Магнiт  "  нарахування амортизацiї  
основних засобiв  здiйснюється iз за застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума 
амортизацiї  визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного 
використання об'єкта. За 2012р.нараховано амортизацiї основних засобiв  та нематерiальних 
активiв на суму - 1064   тис.грн.    
У 2012р.переоцiнки основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв не 
проводилась. 
Iнвестицiйна нерухомiсть. 
До iнвестицiйної нерухомостi Пiдприємство вiдносить будiвлi, примiщення, або частини 
будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi 
послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Якщо будiвлi 
включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для 
використання в процесi дiяльностi Пiдприємства або для адмiнiстративних цiлей, в 
бухгалтерському облiку такi частини  об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються 
окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється 
за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. 
Облiкова полiтика Товариства щодо облiку iнвестицiйної нерухомостi не розкрита. 
Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi на початок року становить - 19194   тис. грн., знос 
9918тис.грн.  справедлива (залишкова) вартiсть iнвестицiйної нерухомостi - 9276 тис.грн.,  .; 
станом на 31.12.2012р. вiдповiдно -  19194  тис.грн., знос - 10246   тис. грн., залишкова вартiсть - 
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8948   тис. грн. 
 
2.2.2 Облiк запасiв та товаро-матерiальних цiнностей. 
 
  Облiк товаро-матерiальних цiнностей  на пiдприємствi проводився вiдповiдно до П (С)БО № 9 
"Запаси".  
 Пiдприємство вважає запасами активи, якi : 
- утримуються  для використання за умов звичайної господарської дiяльностi, перебувають у 
процесi виробництва, виконання робiт, надання послуг, управлiння виробництвом, а також у 
разi, якщо iснує ймовiрнiсть отримання в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних iз їх 
використанням та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Одиницею  облiку запасiв 
вважається найменування запасiв. 
Основнi i допомiжнi  матерiали оцiненi по собiвартостi придбання. При вибуттi запасiв оцiнка їх 
здiйснюється за методом  собiвартостi .  Готова продукцiя  оцiнювались по виробничiй 
собiвартостi. 
Методи оцiнки та вибуття запасiв були незмiнними протягом перiоду, що перевiрявся. 
Переоцiнка товаро-матерiальних цiнностей у перiодi, що перевiрявся, не проводилась. 
Станом на 31.12.2011р. виробничих запасiв рахувалося на суму - 3526 тис.грн., станом на 
31.12.2012р. виробничих запасiв на суму - 3560 тис.грн. 
 
2.2.3  Дебiторська заборгованiсть 
 Облiк, оцiнка та визнання дебiторської заборгованостi в цiлому вiдповiдає Положенню  
(стандарту) бухгалтерського облiку № 10 "Дебiторська заборгованiсть" Затверджено наказом 
Мiнфiну України вiд 08.10.1999р.№237 i вiдповiдає iнформацiї, вiдображеної у звiтностi та 
бухгалтерському облiку. 
Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи послуги включалася за пiдсумками 
балансу за первiсною вартiстю. 
Iнформацiя про дебiторську заборгованiсть станом на 31.12. 2011р. та станом на 31.12.2012р. 
Вид дебiторської заборгованостi Рядок балансу На початок 
звiтного року 
тис. грн. На кiнець 
звiтного року 
тис. грн. 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги :    
Чиста реалiзацiйна вартiсть 160 425 746 
Первiсна вартiсть 161 425 746 
    Резерв сумнiвних боргiв 162 0 
 0 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками  
     з бюджетом 170 50 89 
     за виданими авансами 180 0 0 
     Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 210 232 238 
     Поточнi фiнансовi iнвестицiї 220 0 0 
     Iншi оборотнi активи 250 0 0 
    Разом  707 1073 
 
З бiльшiстю контрагентiв перед складанням звiту проведенi звiрки взаєморозрахункiв, якi 
пiдтвердили її реальнiсть 
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2.2.4 Облiк коштiв i розрахункiв 
Облiк касових операцiй ведеться у вiдповiдностi з вимогами Положення "Про ведення касових 
операцiй в нацiональнiй валютi України" затвердженого Постановою  Правлiння НБУ №637 вiд 
15.12.2004р. зi змiнами та положеннями. 
Облiк здiйснення безготiвкових розрахункiв здiйснюється пiдприємством вiдповiдно до вимог 
iнструкцiї "Про безготiвковi розрахунки в нацiональнi валютi України"  затвердженого 
Постановою  Правлiння НБУ №22 вiд 21.01.2004р. 
Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв в нацiональнi валютi станом на 31.12.2012р. 
становить - 42 тис. грн. 
 
 


