
12. Опис бізнесу 
 

 Важливі події розвитку 
ВАТ Токмацький ковальсько-штампувальний завод побудований як спецiалiзоване пiдприємство, щоб 

забезпечувати сталевими штамповочними заготовками автомобiльне i сiльськогосподарське 

машинобудування, вуглевидобувні та гірничо-збагачувальні підприємства, вагонобудівні заводи. Будівництво 
заводу розпочалось у 1960р., а 18 грудня 1964 року члени Державної комісії поставили свої підписи під актом 

про прийом першої черги підприємства з випуску поковок. Це був первісток заводів такого типу в Україні. 

Проектна потужність першої черги становила 20 тис. тонн продукції на рік, загальна - 60 тис.тонн. В 1972 роцi 

завод перевершив цей показник і споживачам було відправлено 61.6 тис. тонн гарячих штамповок, а в 1974 

році завод досяг найбільшого показника - виготовив 71,2 тис. тонн продукції.  

Завод виготовляв більше 400 найменувань штамповок для 43 підприємств автомобільної 

промисловості. ВАТ ТКШЗ це високомеханізоване підприємство - рівень механізації складає 70%. 

В 1995 році підприємство перетворено у ВАТ, яке ввійшло до складу Холдингової компанії 

АвтоКрАЗ. ВАТ «ТКШЗ» одне із підприємств холдингу, яке забезпечує запчастинами (сталевими 

штамповочними заготовками) ХК «АвтоКраЗ» для збору автомобілів КрАЗ. 

Цього року на підприємстві розроблено та виготовлено до 15 найменувань нових поковок. 

Важливіих події  розвитку  (в   тому   числі   злиття,   поділ, приєднання, перетворення, виділ) у 2010 
році не було. 

Інформація про організаційну структуру емітента 
Завод має повнiстю замкнутий цикл виробництва штамповок з пiдготовкою виробництва 

(проектування та виготовлення штампового оснащення) та термiчною обробкою з фiнiшними операцiями. 

Основна група ковальського обладнання має 35 технологiчних лiнiй на базi КГШП 630 т.с., 1600, 2500, 4000 та 

6300 т.с. та ГКМ 800 i 11250 т.с. Загальна площа, зайнята заводом - 20 га. Чисельнiсть працюючих - 636 
чоловiк. Для ремонту технологiчного обладнання є ремонтно-механiчний цех, оснащений вiдповiдним парком 

металорiжучого обладнання. Крім цього ВАТ «Токмацький ковальсько-штампувальний завод» складається з 

таких основних структурних пiдроздiлiв: 

- ковальсько-термiчний цех по виробництву штамповок; 

   - інструментальний цех по виробництву штампової оснастки; 

- енерго-силовий цех для забезпечення життєздатності; 

- транспортний цех забезпечує перевезення вантажу та надання транспортних послуг 

Фiлiй та представництв ВАТ Токмацький КШЗ не має. 

Зміни у організаційній структурі порівняно з попереднім періодом не було. 

 

Пропозиції щодо реорганізації збоку третіх осіб 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третіх осіб у звiтньому перiодi не надходило.  

Опис обраної облікової політики 
Обрана підприємством облікова політика в цілому відповідає вимогам Закону України «Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. №996-ХІV, затвердженим МФ України 

положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, інструкціям та іншими нормативним актам які регулюють 

порядок ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності.  

До основних засобів відносяться матеріальні активи підприємства, які використовуються  для ведення 

господарської діяльності, строк корисного використання яких перевищує один рік і вартість яких - понад 1000 

грн.  

Активи вартістю менш 1000 грн. зі строком використання більше одного року враховуються як 

малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА) (б/р 112). Амортизація МНМА нараховується в розмірі 

100% вартості такого об`єкта в першому місяці його відпустки зі складу в експлуатацію. 

Товаро-матеріальні цінності з терміном служби менш 1 року й вартістю понад 1000 гривень 

враховуються  як МБП. 
Відповідно до  п. 23 П(З)БУ 9 вартість МБП, при видачі в експлуатацію списуються з балансу 

підприємства, з обов`язковою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів по місцях 

експлуатації на протязі строку їхнього фактичного використання. 

Амортизація   основних   засобів   (за   винятком   МНМА)   здійснюється щомісяця із застосуванням 

норм і методів передбачених податковим законодавством.  

У бухгалтерському обліку нарахування амортизації починається з місяця, що випливає за місяцем, у 

якому об`єкт основних засобів став придатний для корисного використання, і припиняється в місяці, що 

випливає за місяцем вибуття основних засобів. 

Нарахування амортизації припиняється на період реконструкції, модернізації, добудування, 

дообладнування й консервації основних засобів. 

В окремих випадках амортизація основних засобів здійснюється іншими методами нарахування 

амортизації. 
При нарахуванні амортизації основних засобів введених в дію до 01.01.04р. застосовуються норми і 



методи передбачені податковим законодавством. Для основних засобів, які були придбані та введені в 

експлуатацію до 01.01.04 року приміняються  такі відсотки:            

                         1 група     5%  річних 

                         2 група    25%  річних 

                         3 група   15 %  річних 

Для основних засобів які придбані та введені в експлуатацію з 01.01.2005 року приміняються 

підвищені відсотки а саме :  

                       1 група    8 % річних 

                       2 група   40 % річних 
                       3 група   24 % річних 

                       4 група   60 % річних  

Одиницею бухгалтерського обліку основних засобів вважається об`єкт основних засобів. 

Первісна  вартість  об`єкта  основних  засобів   у   випадку,   якщо   при  його придбанні був зроблений 

розрахунок у грошовій формі, формується з урахуванням норм п.8-9 П(С)БУ 7. 

Первісна вартість об`єкта основних засобів, при придбанні яких були зроблені розрахунки в не 

грошовій формі (у т.ч. отриманих як  внесок у статутний капітал і у вигляді подарунка), визначається  згідно п. 

10-13 П(С)БУ 7. 

Ремонти основних засобів, сума витрат яких перевищує 10 000 грн.(не залежно від 

ремонтоскладності), проводяться в бухгалтерському обліку як капітальні ремонти з віднесенням витрат на 

збільшення вартості конкретної облікової одиниці.  

Одиницею бухгалтерського обліку нематеріальних активів вважається об`єкт нематеріальних активів. 
Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважається їх найменування. 

Первісна  вартість запасів у бухгалтерському обліку формується згідно п. 9-13 П(С)БУ9. 

Транспортно-заготівельні витрати, пов`язані із придбанням запасів, акумулюються на рахунку  209.3 з  

щомісячним розрахунком середнього відсотка до вибулих запасів. 

При   відпуску  запасів   у   виробництво, з виробництва, продажем, та іншим списанням   їхня   оцінка   

здійснюється   по   методу  ідентифікованої собівартості, товарів у роздрібній торгівлі за ціною продажу, 

продуктів харчування (ДОТ)  по   методу середньозваженої собівартості, готової продукції по   методу 

середньозваженої собівартості. 

Оцінку запасів на дату балансу здійснюється по   методу ідентифікованої собівартості.  

Дебіторську заборгованість визначається активом у випадку, якщо існує впевненість в одержанні 

економічних вигід при її погашенні. 
Первісна вартість фінансових інвестицій у бухгалтерському обліку формується згідно  п.4-6 П(С)БУ 

12 "Фінансові інвестиції". 

Доходи в бухгалтерському обліку відображаються з урахуванням норм, встановлених П(С)БУ 15 

"Доходи". 

Витрати в бухгалтерському обліку відображаються з урахуванням норм, установлених П(С)БУ 16 

"Витрати". 

Затверджено перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (рахунок 23), 

перелік і склад загальвиробничих витрат (рахунок 91), перелік і склад адміністративних витрат (рахунок 92), 

перелік і склад витрат на збут (рахунок 93), перелік і склад інших витрат операційної діяльності (рахунок 94)  

За базу розподілу перемінних та постійних загальновиробничих витрат прийнято нормальну 

виробничу потужність виробничого устаткування.  
Зміна облікових оцінок відбувається в наступних випадках:  

- змінюються статутні вимоги підприємства; 

- змінюються діючі, або набувають чинності  нові положення бухгалтерського обліку; 

- зміни забезпечать більше достовірне відбиття результатів господарської діяльності у фінансовій 

звітності підприємства.     

На підприємстві застосовуються форми та системи оплати праці згідно з положеннями  та умовами, 

передбаченими колективним  договором. 

На підприємстві застосовуються передбачені чинними нормативними актами граничні норми добових 

на службові відрядження, граничні величини розрахунків готівкою, строки звітування за витрачання коштів 

тощо. 

Відповідальність за організацію робіт з ведення обліку, зберігання й видавання трудових книжок і 

виконавчих листів покладено на начальника відділу кадрів.  
Пріоритететним звітним сигментом визначено господарський сигмент, допоміжним - географічний 

збутовий. 

Текст аудиторського висновку 
АУДИТОРСЬКА  ФІРМА    “АУДИТ – КОНУС” 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

- Свідоцтво А00 № 326228 про державну реєстрацію видане Дніпровською районною у м. Києві 

державною адміністрацією 23.05.95 р. 
- Дата видачі свідоцтва 18 травня 2001 року рішенням Аудиторської палати  України 



 № 101  /свідоцтво № 0866 , дійсне до 18 травня 2011р. 

- Код ЄДРПОУ  24378068, р/р №  2600.3.301000086 в ВАТ ВТБ Банк м. Київ МФО 321767 

- Аудитор: Пилипенко Валентин Володимирович 

- Сертифікат А № 002563 виданий  рішенням Аудиторської палати України № 196/2 від 27.11.2008р.  

термін дії сертифікату подовжено до 27 грудня 2013 року 

- Місцезнаходження: Україна, 02090,  м.  Київ,  вул. Сосюри,  5.   

-  тел. / факс :  (044)   296 - 75 – 36, 599 – 03 – 32 

__________________________________________________________________________ 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО  
АУДИТОРА ЩОДО ПОВНОГО ПАКЕТУ  

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

“ Токмацький Ковальсько - Штампувальний завод ” 

            станом на 31.12.2010 року 

          Місце проведення аудиту:                                                           71700 Запорізька обл. 

Токмак, вул. Куйбишева 59                                                                                               

          Дата видачі висновку:                                                                  04 березня 2011 р. 

 

Користувачі:  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, керівництво ВАТ “Токмацький 

Ковальсько-Штампувальний завод”,  

 
Вступний параграф: 

Основні відомості про акціонерне товариство - емітента: 

 

Повна назва Товариства: Відкрите акціонерне товариство “Токмацький Ковальсько-Штампувальний 

завод” 

Скорочена назва : ВАТ “ТКШЗ” 

 

Найменування: ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

“Токмацький Ковальсько-Штампувальний завод ” 

Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 00231584 

Організаційно – правова форма за КОПФГ:231    ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
Місцезнаходження: Україна, 71700, Запорізька область, м. Токмак, вул. Куйбишева, 59 

Номер свідоцтва про державну реєстрацію та дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 

Свідоцтво про державну реєстрацію Серія А00 № 538392, номер запису про включення відомостей про 

юридичну особу до ЄДР 31.03.1995 р.1 102 120 0000 000002 

Види діяльності за КВЕД згідно з довідкою №130095 від 11.11.2008 р.: 

28.40.0 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія 

51.39.0 Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами 

51.54.0 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням 

52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту 

60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту 

 
Назва установи банку,         Номер  рахунку   

ФЗРУ “ВАТ” Банк “ Фінанси та кредит”:                 ПриватБанк  

МФО 313731                       МФО  313399 

Р/Р: 26002020567980              Р/Р: 26003220760023 

26001020567840              26004220760099 

26008020567810              26006220760097 

26009000056704              26007220760052 

26067010567980              26009220760072 

26008130056705              26026220760099 

26007120056706              26044220760060 

26006130056707              26054220760083 

26005130056708              26060220760099 
26004130056709 

26004130056710 

26004130056711 

26004130056712 

26007130056717 

26001130056713 

26002130056723 

26004130056721 



26003130056722 

 

ВАТ “БАНК “ Фінанси та кредит ” МФО 300131 

Р/Р 26007110397980 

      26006110397840 

Ощадбанк м. Кременчуг  МФО 391139 Р/Р 26003301333 

Ф “Банк “Кипра м. Запоріжжя” Р/Р 26008943501 МФО 313407   

Філіал “Відділення Промінвестбанка в м. Запоріжжя” Р/Р 26001301170079 МФО 313355 

Ощадбанк м. Токмак МФО 373287: 
 26001301049793 

 260063001001899 

 26002300049793 

 

Реєстратор - ЗАТ “F.C.I”.   

Ліцензія АА № 549153 від 05.06.2003 р., видана ДКЦПФР України. 

Код ЄДРПОУ: 21611564 

Місцезнаходженнч : 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-б, кім.108 

Банківські реквізити: р/р 26008010009980 ВАТ “Банк Фінанси та кредит” МФО 300131  

Тел. (044) 290-21-53  

Факс. (044) 290-51-19 

Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ №12185328 серія НБ №257055 від 10.05.2002 року. 
Індивідуальний податковий номер 002315808335.  

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видане ДКЦПФР на загальну суму 324 529 985 грн. 

номінальною вартістю 0,27 грн. простих іменних акцій в кількості 1 201 962 911 шт. Реєстраційний № 319/1/06. 

Дата реєстрації 17.07.06 р. 

  Загальними зборами акціонерів ВАТ “Токмацький Ковальсько-Штампувальний завод ” від 

31.03.09 р. було підписано протокол у якому йдеться про внесення змін та доповнень до Статуту 

Підприємства. Нову редакцію Статуту зареєстровано 13.05.2009 р. 

Основними видами діяльності Товариства є: 

Виробництво та реалізація гарячих штамповок; 

Здійснення експортно-імпортних угод (включаючи бартер) та послуг зовнішньоеконономічної 

діяльності у відповідності з чинним законодавством України; 
Вантажно – розвантажувальні та транспортно - експедиційні роботи і послуги; 

Здійснення торговельно – посередницький та інших комерційних операцій, т. ч. реалізація продукції 

інших підприємств; 

Виробництво та реалізація дорожньо  - транспортних засобів; 

Оптова, роздрібна, комісійна торгівля та ін. 

 

Перелік перевіреної фінансової інформації 

Нами, незалежною аудиторською фірмою ТОВ “Аудит-КонУс” проаудирований повний комплект 

фінансової звітності щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимог щодо 

формування фінансової звітності ВАТ “Токмацький Ковальсько-Штампувальний завод ” що додається та 

включає загальну інформацію про діяльність Товариства: 
 

Баланс (ф.1) станом на 31.12.2010 року; 

Звіт про фінансові результати (ф.2) за 2010 рік; 

Звіт про рух грошових коштів (ф.3)за 2010 рік; 

Звіт про власний капітал (ф.4) за 2010 рік; 

Примітки до річної фінансової звітності (ф.5) за 2010 рік. 

 

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення 

(Стандарти бухгалтерського) обліку та фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства. 

 

Відповідальність управлінського персоналу 

Управлінський персонал Товариства, а саме – ген. директора Ігнатьев Д.Я., головний бухгалтер 
Кулішко С.В. несуть відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності 

відповідно до Національний положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства. 

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку впровадження та використання внутрішнього 

контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих 

викривлень внаслідок шахрайства та помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також 

облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. На управлінський персонал покладена також відповідальність 

за запобігання фактів невідповідності законодавству і за виявлення таких фактів. 

Аудитор не несе і не може нести відповідальність за запобігання невідповідності законодавству. 



Управлінський персонал встановлює процедури, згідно з якими хоча б один раз на рік проводиться 

інвентаризація запасів, яка є основою для складання фінансових звітів. 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора  

Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на основi проведеної 

аудиторської перевiрки, вiдповiдно до Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", “Про бухгалтерський 

облік і фінансову звітність в Україні” i Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики 

мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в Українi, 

Методичних рекомендацій щодо підготовки  аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами цінних паперів та Положення щодо 

підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами та 

професійними учасниками фондового ринку, затверджене рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006 №1528. 

Аудиторський висновок, який подається до Комісії при розкритті інформації емітентами цінних 

паперів, повинен бути складений відповідно до вимог МСА, зокрема МСА 700 “Формування висновку та 

звітування щодо фінансової звітності”, МСА 705 “Модифікація висновку у звіті незалежного аудитора” , МСА 

706 “Пояснювальні параграфи та інші аспекти, що потребують уваги, у звіті незалежного аудитора”. Ці 

стандарти зобов’язують аудиторську фірму планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою 

одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.  

Аудит здійснюваний згідно з МСА, надає обґрунтовану впевненість в тому, що фінансові звіти в 

цілому вільні від суттєвих викривлень, спричинених шахрайством або помилкою. Обґрунтована впевненість 

стосується всього процесу аудиту. 
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання 

аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих 

викривлень.  

Інформація, що міститься у цьому звіті, базується на даних бухгалтерського обліку, звітності та 

документах ВАТ “Токмацький Ковальсько-Штампувальний завод”, що були надані аудиторам керівниками та 

працівниками Товариства, яка вважається надійною і достовірною. 

 

Мета перевірки – підтвердження достовірності, повноти річної фінансової звітності товариства та 

відповідність показників нормативів, установлених чинним законодавством. 

 

Опис обсягу аудиторської перевірки 
Перевірка проведена у відповідності з Законом України “Про аудиторську діяльність”, “Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 № 996-XIV, “Про господарські товариства”. 

Аудиторська перевірка здійснювалась згідно з вимогами до річного звіту емітентів цінних паперів, 

розроблених відповідно з вимогами до аудиторського висновку, який подається до Державної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку при реєстрації інформації та випуску цінних паперів, а також при поданні 

регулярної інформації акціонерними товариствами та підприємствами – емітентами облігацій (крім 

комерційних банків), затвердженими Рішенням ДКЦПФР № 1528 від 2006.12.19, "Про затвердження 

Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку")  

В ході проведення аудиторської перевірки було досліджено: 

дотримання товариством Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” 
№996 від 16.07.1999 року; 

дотримання інструкції „Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій”, затвердженої наказом МФУ №291 від 

30.11.1999 року. 

відповідність розкриття інформації за видами активів національним положенням (стандартам) 

бухгалтерського обліку; 

відповідність розкриття інформації про зобов’язання національним положенням (стандартам) 

бухгалтерського обліку; 

відповідність розкриття інформації про власний капітал національним положенням (стандартам) 

бухгалтерського обліку; 

Відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства; 

Аналіз показників фінансового стану за 2010 рік. 
 

Думка аудитора 

Вважаю, що отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення 

аудиторської думки та щодо підтвердження фінансової звітності Товариства. Надана інформація є достатньою 

для відображення реального стану суб`єкта перевірки 

На нашу думку, фінансові звіти ВАТ “Токмацький Ковальсько-Штампувальний завод” справедливо та 

достовірно відображають в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2010 року 

відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. 



Для перевірки було надано наказ про облікову політику № 98 від 29.12.2009, дія якого є незмінною на 

протязі звітного періоду.  

 Річна інвентаризація активів і зобов’язань проведена згідно наказу № 90 Товариства від 10.09.2010 

року. 

На основі проведених тестів можна зазначити, що бухгалтерський та податковий облік і цілому 

Товариством ведеться відповідно до вимог Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні від 16.07.99 №996, Затверджених положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних 

документів з питань організації бухгалтерського обліку та оподаткування, наказу про облікову політику 

Товариства.  
Безумовно – позитивна думка аудитора беззастережно вказує на те, що всі зміни у принципах 

бухгалтерського обліку й методах застосування, а також вплив їх належно визначені та розкриті у фінансових 

звітах Товариства. 

 

 

Розкриття інформації за видами активів відповідно до встановлених нормативів 

 

Облік основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних активів та їх зносу.  

У результаті проведеної перевірки аудитором встановлено, що облік нематеріальних активів 

відповідає вимогам П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” та наказу про облікову політику.  

На балансі Товариства не обліковуються нематеріальні активи. 

Матеріальні активи, вартість яких не перевищує 1000,00 грн., вважаються малоцінними (МШП), 
терміном корисного використання не більш ніж 1 рік. 

На балансі товариства у грошовому виразі станом на 31.12.2010 року обліковуються наступні активи: 

Незавершене будівництво на суму 1 444 тис. грн. 

Залишкова вартість основних засобів 41 286 тис. грн. 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

Інші фінансові інвестиції на суму  596 тис. грн. 

  Облік основних засобів Товариства в цілому ведеться відповідно до П(С)БО 7 “Основні засоби” 

та наказу про облікову політику. 

Станом на 31.12.10 р. на балансі Товариства обліковується інвестиційна нерухомість залишкова 

вартість якої становить 1 072 тис. грн. 

 Інвестиційна нерухомість - власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, 
будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою отримання орендних платежів та/або 

збільшення власного капіталу, а не для виробництва та постачання товарів, надання послуг, адміністративної 

мети або продажу в процесі звичайної діяльності.  

Станом на 31.12.2010 р. на балансі Підприємства обліковуються: 

Відстрочені податкові активи на суму 1 440 тис. грн. 

 Необхідною умовою підтримання виробництва на певному рівні є постійна наявність частини 

оборотних активів у матеріальній формі. 

 Класифікація та оцінки активів балансу проведена згідно до Міжнародних стандартів та П(С)БО. 

Аналізуючи Баланс, аудитор порівняв фактичні дані за звітний період з фактичними даними за 

попередній період. У результаті аналізу: 

в порівнянні з даними 2009 роком залишкова вартість основних засобів зменшилась на 8,3 %. 
Зростання активів ще відбулося за рахунок збільшення відстрочених податкових активів на 4,8 % в порівнянні 

з даними 2009 року. 

  

Облік оборотних активів 

Облік запасів ведеться згідно П(С)БО 9 “Запаси” та нормами передбаченими обліковою політикою.  

Вибуття запасів здійснюється за методом диференційованої собівартості. Суттєвих порушень при 

веденні обліку товарно-матеріальних цінностей перевіркою не виявлено. 

Оборотні активи на суму 1 219 457 тис. грн.; 

Незавершене виробництво 9 303 тис. грн.; 

Готова продукція 5 207 тис. грн. 

Аудитор спостерігає, що в порівнянні 2008 роком в даному періоді виробничі запаси збільшились на 

30,5%, незначні тенденції до зменшення  мають незавершене виробництво та готова продукція. 
 

Облік дебіторської заборгованості 

Дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів Товариству на певну дату. 

Дебіторська заборгованість на 31.12.2010 року становить: 

Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги)(чиста реалізаційна вартість) 1 168 тис. грн. 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 26 тис. грн.; 

За виданими авансами 279 тис. грн.; 

Із внутрішніх розрахунків 681 097 тис. грн.; 



Інша поточна дебіторська заборгованість 267 913 тис. грн.  

Поточні фінансові інвестиції 250 781 тис. грн. 

Протягом 2010 року дебіторська заборгованість має тенденцію до збільшення. Визнання, оцінка та 

розкриття інформації про дебіторську заборгованість у примітках до фінансової звітності здійснюється згідно з 

П(С)БО 10 „Дебіторська заборгованість”.  

На 97,6% зменшилась дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом", тобто заборгованість 

фінансових і податкових органів. 

Керівництво Товариства постійно дбає про зменшення дебіторської заборгованості шляхом 

проведення взаємозвірок. 
Обсяг розкриття інформації відповідає П(С)БО 9. 

 

Аудит грошових коштів та їх еквівалентів 

Аудит грошових коштів розкриває інформацію про найліквіднішу частину активів Товариства, де 

відображаються кошти в касі, на поточних рахунках у банках, які може бути використано для поточних 

операцій, а також еквіваленти грошових коштів.  

 

Станом на 31.12.2010 року на балансі товариства обліковується грошові кошти та їх еквіваленти: 

В національній валюті на суму 267 тис. грн.; 

Облік касових операцій здійснюється згідно з вимогами „Положення про ведення касових операцій в 

національній валюті України” затверджене Постановою Правління НБУ №637 від 15.12.2004 року. 

Перевищення ліміту залишку готівки в касі не встановлено. Готівка на поточні потреби підприємства 
використовувалась згідно з нормативами витрат на поточні потреби. 

Розрахунки по заробітній платі та розрахунки з підзвітними особами відповідають чинному 

законодавству. 

Ведення операцій по розрахунковому рахунку відповідає Закону України „Про платіжні системи та 

переказ грошей в Україні” №2346-ІІІ від 05.04.2001 року (зі змінами та доповненнями). 

  

На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності достовірно 

та повно відповідно до встановлених нормативів чинного законодавства України. 

 

Розкриття інформації про зобов’язання відповідно до встановлених нормативів 

 
Товариство відображає в балансі зобов’язання за умови, що вони являють собою заборгованість 

товариства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується призведе до зменшення 

ресурсів товариства, тобто до зменшення економічної вигоди. 

Відображені в балансі зобов’язання ведуться у відповідності до чинного законодавства. 

Згідно з обліковою політикою резервування засобів для здійснення майбутніх витрат та платежів не 

здійснюється. Станом на 31.12.2010 року на балансі товариства не обліковується забезпечення наступних 

витрат і платежів, що свідчить про відсутність внаслідок минулих подій зобов’язань, погашення яких може 

призвести до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди та оцінка яких може бути 

розрахунково визначена. 

Станом на 31.12.2010 року на балансі товариства обліковуються довгострокові зобов’язання 

(довгострокові  кредити банків) на суму 247 574,0 тис. грн. 
Станом на 31.12.2010 року на балансі товариства обліковуються поточні зобов’язання :  

короткострокові кредити банків 379 тис. грн., 

Векселі видані 59 тис. грн. 

кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) становить 2 356 тис. грн. 

Поточні зобов’язання за розрахунками, мають наступну структуру: 

З одержаних авансів – 2 431 тис. грн. 

З бюджетом – 542 тис. грн. 

Зі страхуванням – 1 853 тис. грн. 

З оплати праці – 1 121 тис. грн. 

Із внутрішніх розрахунків – 396 577 тис. грн. 

Інші поточні зобов’язання – 212 974 тис. грн.  

В звітному періоді можна спостерігати зменшення короткострокових кредитів банків, кредиторської 
заборгованості за послуги, що позитивно впливає на фінансово-господарський стан Товариства. 

Поточні зобов’язання відображаються в балансі за сумою погашення. Визнання та оцінка зобов’язань 

відповідають П(С)БО 11 „Зобов’язання”. 

 

Розкриття інформації про власний капітал відповідно до встановлених нормативів 

 

Формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про власний капiтал та розкриття її у фiнансовiй 

звiтностi здiйснюється з дотриманням вимог законодавчих актiв та нормативних документiв України. 



Станом на 31.12.2010 року власний капітал товариства складає 399 323 тис. грн. і має наступну 

структуру: 

Статутний капітал – 324 530 тис. грн. 

Інший додатковий капітал – 56 916 тис. грн. 

Нерозподілений прибуток – 17 877 тис. грн. 

Інший додатковий капітал на 31.12.2010 р. в сумі 56 916 тис. грн. складається із сум до оцінок 

основних засобів. 

Відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства 

Вартість чистих активів за даними фiнансової звiтностi на 31.12.2010 р. становить 399 323 тис. грн., 
що більше його статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються. 

Розрахунок вартості чистих активів здійснено за Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості 

чистих активів акціонерних товариств, затверджених рішенням ДКЦПФР від 17.11.04 р. № 485. 

Статутний капітал 

 

Статутний капітал (фонд) Товариства становить 324 529 985,97 (триста двадцять чотири мільйони 

п’ятсот двадцять дев’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят п’ять гривень дев’яносто сім копійок) та поділений на 

1 201 962 911 (дин мільярд двісті один мільйон дев’ятсот шістдесят дві тисячі дев’ятсот одинадцять) простих 

іменних акцій номінальною вартістю 27 копійок кожна.  

Органами Управління Товариства є : 

Загальні збори акціонерів Товариства; 

Наглядова Рада Товариства; 
Виконавчий орган – Генеральний директор Товариства 

Ревізійна комісія. 

Вищим органом товариства є Загальні збори акціонерів Товариства. 

 

Станом на 01.01.2011 р. власниками акцій Відкритого акціонерного товариства “Токмацький 

Ковальсько-Штампувальний завод” є: 

Дані про власників – юридичних осіб 

№п/п 

Найменування юр. особи 

К-сть цінних паперів, шт 

Загальна номінальна вартість 
Частка у СК товариства, % 

1 

ТОВ “Нафтохімімпекс” 

120 100 

32 427 000 

9,9920 

2 

ТОВ “Нові промислові технології” 

120 100 

32 427 000 

9,9920 
3 

ТОВ “Промінек” 

120 100 

32 427 000 

9,9920 

4 

СП ТОВ “Фінанси та кредит лізинг” 

120 100 

32 427 000 

9,9920 

5 

ТОВ “Феррекспо” 
120 100 

32 427 000 

9,9920 

6 

ТОВ “Укртехвуглець” 

120 100 

32 427 000 

9,9920 



7 

ТОВ “Газотурбінні технології” 

120 100 

32 427 000 

9,9920 

8 

ТОВ “Реакційні труби” 

120 100 

32 427 000 
9,9920 

9 

ХК “Автокраз” у формі ВАТ  

119 023 338 

32 136 301,28 

9,9024 

10 

ТОВ “Гармоніка” 

12 000 000 

3 240 000 

0,9984 

11 
ВАТ “Зовнішньоторгівельна фірма краз” 

813 287 

219 587,49 

0,0677 

12 

ЗАТ “Ініціатор” 

1 

0,27 

0,0000 

13 

ВАТ “Авторадіатор” 
1 

0,27 

0,0000 

Всього 

1 092 636 627 

295 011 889,29 

90,9045 

 

 

 

 
 

Дані про номінальних утримувачей: 

1 

ПрАТ “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів” 

108 165 121 

29 204 582,67 

8,9990 

2 

ВАТ Банк “Фінанси та кредит ” 

1 012 949 

273 496,23 

0,0843 
Всього 

109 178 070 

29 478 078,9 

9,0833 

 

Кількість фізичних осіб 

 

 



 

1 918 

148 214 

40 017,78 

0,0123 

 

Наглядова рада ВАТ “ТКШЗ” в наступному складі: 

ВАТ «Авторадіатор» 

ТОВ «Ініціатор+» 
Тюхта Л.А. 

Генеральний директор ВАТ “ТКШЗ” Ігнатьев Д.Я.  

Ревізійна комісія ВАТ “ТКШЗ” в наступному складі: 

Голова - ТОВ “Нафтохімімпекс” 

Член - ВАТ “Зовнішньоторгівельна фірма КрАЗ” 

Член - ТОВ “Феррекспо” 

Кожний акціонер Товариства має менше 10% акцій від загальної кількості акцій Товариства, загальна 

кількість яких складає 100% статутного капіталу.  

 

Станом на 31.12.2009 р. Статутний Фонд Товариства сформовано на 100%, що відповідає вимогам 

чинного законодавства. Порядок формування статутного капіталу здійснено у відповідності до Статуту 

Товариства. 
 

Дотримання вимог ліквідності професійних учасників фондового ринку 

Товариство не є професійними учасником фондового ринку. 

 

Забезпечення випуску цінних паперів відповідно до законодавства України 

 Товариство випуску облігацій не здійснювало. 

 

Відповідність іпотечного покриття іпотечних облігацій даним реєстру іпотечного покриття відповідно 

до Закону України “Про іпотечні облігації” 

Випуску іпотечних облігацій Товариство не проводило. 

 
Розкриття інформації про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на 

фінансово – господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, 

визначених частиною першою ст. 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” 

 

У 2010 році відбулись зміни у персональному складі:  

Про зміни у складі органів управління ВАТ “ТКШЗ” протягом 2010 року : 

 

Згідно протоколу № б/н від  15.04.10 р. загальних зборів акціонерів прийнято : 

Відкликати: 

Наглядову раду ВАТ “ТКШЗ” в повному складі, а саме: 

ТОВ “Гармоніка” 
СП ТОВ “Фінанси та Кредит лізинг” 

ТОВ “Газотурбінні технології” 

Відкликати Генерального директора ВАТ “ТКШЗ” Невмиваку Олександра Івановича 

Обрати наглядову раду ВАТ “ТКШЗ” в наступному складі: 

ВАТ «Авторадіатор» 

ТОВ «Ініціатор+» 

Тюхта Л.А. 

Обрати Генерального директора ВАТ “ТКШЗ” Ігнатьєва Дмитра Ярославовича. 

Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку. 

В цілому підприємство дотримується незмінності визначення методів обліку реалізації готової 

продукції і товарів протягом звітного періоду. Виручка від реалізації товарів ( робіт, послуг ) і доходи від 

позареалізаційних операцій в звітності відображені в повному обсязі. Розбіжностей між фактично отриманим 
валовим доходом згідно бухгалтерських документів і відображеним у рядку 010 форми № 2 “Звіту про 

фінансові результати та їх використання” не встановлено. За даними обліку на протязі звітного періоду 

Підприємство отримало доход (виручку) від реалізації товарів (робіт, послуг) в сумі  62 830 тис. грн.  

За результатами діяльності за 2010 р. товариство має чистий прибуток у розмірі 59 тис. грн., що 

відображений у „Звіті про фінансові результати”. В порівнянні з попереднім періодом прибуток зменшився на 

97%. 

Методика визначення кінцевого результату діяльності відповідає вимогам П(С)БО 3 “Звіт про 

фінансові результати та П(С)БО 15 “Доходи”. 



Аудитор підтверджує реальність та точність фінансових результатів діяльності підприємства, 

відображених у фінансовій звітності, а також відповідність даних фінансової звітності підприємства даним 

обліку.  

Фінансові звіти справедливо та достовірно відображають інформацію згідно концептуальній основі 

фінансової звітності та відповідають вимогам законодавства..  

Аналіз фінансового стану підприємства проводився на підставі представлених документів, які 

наводяться в додатках. 

 

Аналіз фінансового стану акціонерного товариства  
Валюта балансу Підприємства за рік збільшилась на 178 603 тис. грн. 

Найбільш поширеним методом, який використовується для аналізу фінансової звітності є аналіз 

коефіцієнтів. Для проведення аналізу майнового стану аудитором було розраховано відповідні коефіцієнти. За 

2010 рік коефіцієнт зносу основних засобів збільшився (81,78), та зменшилася частка основних засобів (3,26) в 

активах підприємства. Даний коефіцієнт аудитор розглядає у динаміці,  що свідчить про зменшення інвестицій 

підприємства у власні необоротні активи. 

Для визначення спроможності товариства своєчасно сплачувати свої поточні зобов’язання аудитором 

було розраховано відповідні коефіцієнти: коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт загальної ліквідності, 

коефіцієнт фінансової стійкості, коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом та рентабельності 

товариства. 

За наслідками аналізу, аудитор відзначає, що у поточному році відбувається зменшення деяких 

коефіцієнтів . 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (0,41) показує, яка частина боргів товариства може бути сплачена 

негайно.  

Коефіцієнт загальної ліквідності (1,97) дає оцінку ліквідності активів і показує, скільки гривень 

поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов`язань. Оскільки коефіцієнт покриття 

більше 1, це свідчить про можливість підприємства погасити поточні зобов`язання в повному обсязі. При 

порівнянні абсолютних розмірів даного показника на початок і на кінець перевіреного періоду, слід зазначити 

тенденції до зменшення. Значення даних коефіцієнтів наводяться у таблиці.  

           Коефiцiєнт покриття зобов`язань власним капiталом (2,17) – збільшився, при порівнянні з 

попереднім періодом. Обчислюється  як  співвідношення  залучених  та  власних засобів і характеризує 

залежність підприємства від залучених засобів.  

Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності) (0,32) показує співвідношення власних і 
залучених засобів, вкладених в діяльність Підприємства. Даний показник зменшився порівняно з попереднім 

періодом, що свідчить про залежність в майбутньому від кредиторів.            

Аналіз рентабельності товариства дозволяє визначити ефективність вкладення коштів у товариство та 

раціональність їхнього використання. Аналіз рентабельності здійснюється шляхом розрахунку коефіцієнта 

рентабельності активів, власного капіталу.  

Рентабельність активів характеризує на скільки ефективно підприємство використовує свої активи для 

отримання прибутку, тобто який прибуток приносить кожна гривня, вкладена в активи підприємства. 

Рентабельність власного капіталу характеризує на скільки ефективно підприємство використовує 

власний капітал. У звітному році відбулося збільшення коефіцієнтів рентабельності. 

Враховуючи, той факт, що показники фінансового стану підприємства знаходяться у межах 

нормативних значень, аудитор вважає за можливе оцінити фінансовий стан товариства як достатньо стійкий. 
 

Висновки про стан бухгалтерського обліку та звітності 

 

Виручка від реалізації послуг, товарів та інших товарно-матеріальних цінностей обліковується згідно з 

П(С)БО 15 „Доходи”. Визначення балансового прибутку відповідає П(С)БО 15 „Доходи” та П(С)БО 3 „Звіт про 

фінансові результати”.  

Облік витрат на надання послуг ведеться у товаристві у відповідності з П(С)БО 16 „Витрати”. Склад 

витрат на надання послуг і загально виробничі витрати, визначені товариством не суперечать чинному 

законодавству.  

Бухгалтерський облік в цілому відповідає вимогам Закону України „Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні” №996-XIV від 16.07.1999 року та затверджених стандартів з дотриманням вимог 

Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 

30.11.1999 року №291. Бухгалтерський облік ведеться автоматизовано за допомогою бухгалтерської програми 

„1С-Підприємство 7.7, що забезпечує формування необхідних регістрів бухгалтерського обліку і в цілому 

задовольняє законодавчим та нормативним вимогам. Господарські операції відображаються своєчасно, 

аналітичний і синтетичний облік між собою узгоджені.  

Річна інвентаризація проведена відповідно до вимог Інструкції по інвентаризація основних засобів, 

товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої Наказом Мінфіну 

№69 від 11.08.1994 року. 



Фінансова звітність за 2010 рік складена на дійсних даних бухгалтерського обліку згідно вимоги 

П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”. 

Статистична, податкова, фінансова звітність складається своєчасно. 

На підставі результатів перевірки аудиторська фірма „Аудит-Конус” виносить аудиторський висновок, 

що отримані аудиторам результати перевірки в цілому достатні для виказування професійної незалежної 

думки, проте мають певні обмеження, а саме: аудитор безпосередньо не приймав участі у проведенні 

інвентаризації залишків основних засобів, нематеріальних активі, товарно-матеріальних цінностей, грошових 

коштів і документів та розрахунків. Аудитор підтверджує, що за винятком обмеження, вказаного вище, 

фінансова звітність товариства за 2010 рік в усіх суттєвих аспектах достовірно і повно подає інформацію про 
стан справ на 31.12.2010 р., складена та розкрита у відповідності до нормативних вимог організації 

бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності за чинним законодавством України. Надана 

інформація дає дійсне і повне уявлення про реальний склад активів та зобов’язань суб’єкта, що перевірявся. 

Фінансовий стан ВАТ  “Токмацький Ковальсько – Штампувальний завод ” можна вважати достатньо стійким. 

 

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту 

Договір на здійснення аудиторської перевірки  № б/н від 01.02.2011 р. 

Аудиторська перевірка проводилася в присутності ген. директора Ігнатьева Д.Я. (призначений згідно 

протоколу № б/н від  15.04.10 р. загальних зборів акціонерів), посаду головного бухгалтера обіймає Кулішко 

С.В. (Наказ  №   263 К від 17.05.2007 року). 

Перевірка проводилася з 14.02.2011 по 28.02.2011 р. за адресою: м. Токмак, вул. Куйбишева, 59 

Перевіркою була охоплена діяльність за період з 01.01.2010 р. по 31.12.2010 р., під час якого 
товариство займалося діяльністю, яка  відповідає Статуту Товариства.  

 Під час аудиту зроблено дослідження доказів на обґрунтування сум та інформації розкритих у 

фінансовій звітності, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку та звітності в Україні 

чинним періоду перевірки. 

Вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для аудиторського 

висновку. 

 

Перелік документів, що додаються до аудиторського висновку: 

 

Форма №1 „Баланс” станом на 31.12.2010 року; 

Форма №2 „Звіт про фінансові результати” за 2010 року; 
Форма №3 “Звіт про рух грошових коштів за 2010 рік; 

Форма №4 “Звіт про власний капітал” за 2010 рік; 

Форма №5 “Примітки до річної фінансової звітності” за 2010 рік. 

Директор ТОВ “Аудит-КонУс”                                                                                В.В.Пилипенко 

Сертифікат № 002563 

04.03.11 р. 

 

ДОВІДКА ПРО ФІНАНСОВО-МАЙНОВИЙ СТАН 

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

ВАТ “Токмацький Ковальсько – Штампувальний завод ” 

 
станом на 31 грудня 2010 року 

 

Результатом діяльності Підприємства станом на 31.12.2010 р. є прибуток, що становить – 59 тис. грн. 

Валюта балансу Підприємства за 2010 рік збільшилась на 178 603  тис. грн. 

Для проведення аналізу майнового стану аудитором було розраховано відповідні коефіцієнти. За  2010 

рік коефіцієнт зносу основних засобів збільшився (81,78), зменшилася частка основних засобів (3,26) в активах 

підприємства.  

Для визначення спроможності товариства своєчасно сплачувати свої поточні зобов’язання аудитором 

було розраховано відповідні коефіцієнти: коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт загальної ліквідності, 

коефіцієнт фінансової стійкості, коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом та рентабельності 

товариства. 

Аудитор відзначає, що у поточному році відбулося зменшення коефіцієнта платоспроможності . 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (0,41) показує, яка частина боргів товариства може бути сплачена 

негайно.  

Коефіцієнт загальної ліквідності (1,97) дає оцінку ліквідності активів і показує, скільки гривень 

поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов`язань. Оскільки коефіцієнт покриття 

більше 1, це свідчить про можливість підприємства погасити поточні зобов`язання в повному обсязі. При 

порівнянні абсолютних розмірів даного показника на початок і на кінець перевіреного періоду, слід зазначити 

тенденції до його зменшення. Значення даних коефіцієнтів наводяться у таблиці.  

Коефіцієнт платоспроможності (фінансової стійкості) (0,32) даний коефіцієнт характеризує здатність 



підприємства відшкодовувати за рахунок чистих оборотних активів його короткострокові боргові 

зобов’язання. Проаналізувавши показник за декілька періодів, аудитор зазначає поступове зменшення даного 

коефіцієнта, тобто зниження ліквідності підприємства. 

Аналіз рентабельності товариства дозволяє визначити ефективність вкладення коштів у товариство та 

раціональність їхнього використання. У звітному році відбулося зменшення коефіцієнта рентабельності 

активів. 

Враховуючи, той факт, що показники фінансового стану підприємства  знаходяться у межах 

нормативних значень, аудитор вважає за можливе оцінити фінансовий стан товариства як достатньо стійкий. 

 
 

 

Директор ТОВ “Аудит-КонУс” 

Аудитор                                                                            В.В.Пилипенко 

 

 

Сертифікат  А №   002563 виданий 27.12.1994 р. з  терміном дії до 27.12.2013 р. 

Свідоцтво ДКЦПФР АБ №   00853  видане 18.05.2001 р. з терміном дії до 18.05.2011 р.   

                

Д О Д А Т О К 

 

ДО АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ ПРО ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ 
 

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

 

“Токмацький Ковальсько- Штампувальний завод” 

 

Станом на 31.12.2010 р. 

 

1. Основні відомості  про аудиторську фірму. 

 

Назва: Аудиторська фірма « Аудит – КонУс» у формі  товариства з обмеженою відповідальністю. 

Дата видачі свідоцтва 18 травня 2001 року рішенням Аудиторської палати України № 101 ( свідоцтво 
№ 0866 , дійсне до 18 травня 2011р)           

Місцезнаходження: Україна, 02090,  м. Київ, вул. Сосюри, 5. 

Телефон: (044) 599-03-32 

Факс (044) 296-75-36 

 

 

2. Дата видачі висновку 

 Аудиторський висновок  видано 04 березня 2011 р. 

 

 

3. Основні відомості про акціонерне товариство. 
 

3.1. Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство “Токмацький Ковальсько-Штампувальний 

завод” 

3.2. Код за ЄДРПОУ: 00231584 

3.3. Місцезнаходження:  Україна, 71700, Запорізька область, м. Токмак, вул. Куйбишева, 59 

3.4. Дата державної реєстрації: 31.03.1995 р. Свідоцтво Серія А00 № 538392,  

3.5.  Основні види діяльності :  

 28.40.0  Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія 

 51.39.0  Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими 

виробами 

 51.54.0  Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним та опалювальним 

устаткуванням 
 52.11.0  Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого 

асортименту 

 60.24.0  Діяльність автомобільного вантажного транспорту 

 

4.  Основні відомості про умови договору про проведення аудиту. 

 

4.1. Дата та номер договору на проведення аудиту : Договір № б/н від 01.02.2011 р. 

4.2.  Дата початку та проведення аудиту: аудит проводився з 14.02.2011 по 28.02.2011 р. 



 

 

5. Висловлення думки щодо розкриття інформації про дії, які відбувалися  протягом  

звітного періоду  та можуть вплинути на фінансово – господарський стан емітента та призвести до 

зміни вартості його цінних паперів, визнаних частиною першою статті 41 Закону України « Про цінні папери 

та фондовий ринок». 

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, аудитор ( аудиторська фірма) підтверджує 

, що у 2010 році відбулись зміни у керівному складі:  

Згідно протоколу № б/н від  15.04.10 р. загальних зборів акціонерів прийнято : 
Відкликати: 

Наглядову раду ВАТ “ТКШЗ” в повному складі, а саме: 

ТОВ “Гармоніка” 

СП ТОВ “Фінанси та Кредит лізинг” 

ТОВ “Газотурбінні технології” 

Відкликати Генерального директора ВАТ “ТКШЗ” Невмиваку Олександра Івановича 

Обрати наглядову раду ВАТ “ТКШЗ” в наступному складі: 

ВАТ «Авторадіатор» 

ТОВ «Ініціатор+» 

Тюхта Л.А. 

Обрати Генерального директора ВАТ “ТКШЗ” Ігнатьєва Дмитра Ярославовича. 

 
Аудитор підтверджує, що протягом 2010 року зміни які відбулись в керівному складі Підприємства, не 

мали негативного вплинути на фінансово – господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його 

цінних паперів, визнаних частиною першою статті 41 Закону України « Про цінні папери та фондовий ринок». 

Ми, аудиторська фірма ТОВ “Аудит-КонУс”, провели аудиторську перевірку повного комплекту 

фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства “Токмацький Ковальсько-Штампувальний завод”. 

Безумовно – позитивна думка аудитора беззастережно вказує на те, що всі зміни у принципах бухгалтерського 

обліку й методах застосування, а також вплив їх належно визначені та розкриті у фінансових звітах 

Товариства. 

Директор ТОВ “Аудит-КонУс”                                                                            В.В.Пилипенко 

 

Сертифікат  А №002563 виданий 27.12.1994 р. з  терміном дії до 27.12.2013 р. 
Свідоцтво ДКЦПФР АБ №00853  видане 18.05.2001 р. з терміном дії до 18.05.2011 р.                

 

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

емітент 
Виготовлення штамповок для всiх характерних груп автомобiльних деталей:  

* шестерень  

* фланцiв  

* ступиць  

* валiв  

* хрестовин  

* вилок та iнших масою вiд 0,3 до 50 кг.  

Окрiм основної продукцiї завод виробляє простi вироби з механiчною обробкою типу фланцiв, дискiв, 

виготовляє товари народного вжитку - молотки слюсарнi, кирки будiвельнi, кувалди. 
Основні споживачі штамповки: 

1. ХК «АвтоКрАЗ»; 

2. ЗАТ «ЗАЗ»; 

3. ТОВ НПП «Восток»; 

4. підприємства с/г машинобудівництва, гірно-металургічного комплексу, вагонобудівництва та інші. 

Підприємство продовжує працювати з Росією (російськими підприємствами). 

Підприємство знаходиться поблизу ( у радіусі 90….250 км) від основних постачальників 

металопрокату: ВАТ «Дніпроспецсталь» (м. Запоріжжя) та інші. 

Умови  по сплаті за продукцію (для резидентів країни): 

50 % передплати від суми договору або заказаної партії товару (по заявці або договору);  

50 % сплати по факту виготовлення. 

Основні умови поставок – само вивіз. Строк зберігання на складі збуту підприємства 10 днів з 
моменту виставлення рахунка на сплату за виготовлену продукцію.  

Умови  по сплаті за продукцію (для нерезидентів країни): 

- у зв’язку з нестабільністю курсу валют, є такий факт як курсова різниця. Проте по умовам договору 

всі комісії зі сторони нерезидента проваджуються за їх ній же рахунок. 

Підприємство застраховане у страховій фірмі і щомісяця сплачує страховий платіж. 



Конкуренти:  

Основним видом виробництва продукції ВАТ «ТКШЗ» є горячи штамповки. Виробництво даного виду 

продукції динамічно розвивається в останні роки, при цьому обсяги виробництва збільшуються. Проте в 

умовах виробників на ринку України, основними конкурентами є наступні компанії: ВАТ «Лозівський КМЗ», 

ВАТ «Ковельсільмаш». Ці підприємства хоча і не випускають горячих штамповок більш ніж ВАТ «ТКШЗ» (у 

більшості своїй), проте виробництво ними продукції схожої за асортиментом розглянутої компанії та у них 

один ринок збуту. Суттєвих різниць в ціні та завантаженості підприємства  у відсотковому співвідношенні не 

має ( у ціні - +/- 0,50-1 грн/кг, а у завантаженості практично однакові). Темпи росту основного виробництва 

ВАТ «ТКШЗ» поступають темпам росту виробництва у більшості конкурентів, проте все таки ж перевищують 
середньо галузевий показник та показники 10 крупніших компаній в галузі. 

Основним ризиком в діяльності підприємства є конкуренція, захистом від такого ризику є постійне 

підвищення якості продукції, що виробляється, конкурента цінова політика, постійне розширення ринків збуту 

та клієнтської бази. Нових технлогій у звітному році підприємство не вводило.  

Станом на 2010 рік галузь машинобудівництва, як і ще деякі галузі знаходиться у стані фінансово-

економічної кризи. Підприємство ткаолж працює не дуже стабільно, цьому є багато пояснень таких як: 

нестабільність на ринку збуту продукції машинобудівництва (нестабільність курсу валюти), стрімке 

підвищення подорожчання кредитних коштів, електроносіїв, матеріалів та інше. 

Облікові ціни на товарну продукцію, яка випускається на ВАТ «ТКШЗ» не залежать від сезонності 

пори року. На величину ціни товарної продукції та послуг в основному вказує вплив рівня цін на сировину та 

допоміжні матеріали, електроенергія, ріст мінімальної заробітної плати, вартість паливно-змазуючих 

матеріалів. Так за 2010 рік спостерігався ріст ціни на випускаєму продукцію в середньому на 20-25 %. Ріст 
ціни пройшов за рахунок підвищення закупочних ціна на металопрокат та вспомогательні матеріали за 

зазначений період у середньому на 20 %. Ріст мінімальної заробітної плати у 2010 року становив 6,1 % (по 

етапно на 01.01.10 р. на 01.04.10 р., 01.07.10 р., на 01.10.10 р., на 0.12.10 р.). Вартість 1 кВт спожитої 

електроенергії за 2010 р. виросла на 17  %.  

Кількість постачальників, що займають більше 10% від загального обсягу постачання складає 3, це ХК 

"АвтоКраз"(метал), ТОВ "Такт" (метал), ТОВ "ДСС Глобал Трейдінг" (метал). 

Таким чином, усі вищезазначені фактори показали вплив на ріст оптових цін на продукції ВАТ 

«ТКШЗ» у 2010 р. У перспективі підприємтво планує збільшення обсягу виробництва перспективних видів 

продукції, пошукiв нових стратегiчних партнерiв, зацiкавлених в продукцiї пiдприємства, збільшення 

номенклатури випускаємої продукції за рахунок освоєння нових поковок, для різних галузей промисловості. 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять 

років 
Основні придбання активів по ВАТ «ТКШЗ» за 2005-2009рр.: 1.Модульный казан – 224 251,16грн.; 

2.Автоматизована система обліку ел.енергії "АСЬКУе" – 155 754,00грн.; 3.Автомобіль КрАз-64431-0000080 – 

212 530,00грн.; 4.Автобус KARSAN J9 OP 2201 – 105 996,00грн.; 5.Автомобіль КРАЗ-6510-0000010-01 – 205 

350,00грн.; 6.Автомобіль NISSAN – 275 683,96грн.; 7.Автомобіль Chrysler Sebring – 164 388,00грн.; 

8.Автомобіль Mazda 6 2.0 Аt – 144 000,00грн.; 9.Автомобиль Mazda 6 1.8 MT – 127 000,00грн.;10.Перетворювач 

тиристора частоти ТПЧ - 800/1 – 129 300,00грн.; 2.Автомобиль КРАЗ-64431-0000080 – 206 280,00грн. Всього: 1 

950 533,12грн.  

Основні відчуження активів по ВАТ «ТКШЗ» за 2005-2009рр.: 1.Експерементальний цех – 4 992 

000,00грн.; 2.Побутовий корпус – 2 766 000,00грн.; 3.Прохідна – 278 400,00грн.; 4.Склад механіка – 97 

200,00грн.; 5. Майданчик для складу металів 2 групи – 108 000,00грн.; 6.Склад мазуту – 570 000,00грн.; 

7.Склад мазуту і веретенної олії – 571 200,00грн.; 8.Під`їзна заліниця до заводу – 243 600,00грн.; 

9.Внутрішньозавідські залізниці – 726 000,00грн.; 10.Естакада для розвантаження вагонів – 169 200,00грн.; 
11.Прес гвинтовий дугостаторний – 110 000,00грн.; 12.Горизонтально-ковочная машина – 90 000,00грн.; 13. 

Тепловоз маневровий – 180 000,00грн. Всього: 10 901 600,00грн. 

Підприємство не планує значні інвестиції або придбання.  

Інформація про основні засоби емітента 
Виробнича потужність заводу складає 650,00 тонн штампувань в місяць при двозмінному режимi 

роботи (5 поршневих компресорiв продуктивнiстю 100 120 м3/мiнут i двох гвинтових компресорiв моделi VS 

60/7,5 ЕАn фiрми GARDNER DENWER Фiнляндiя продуктивнiстю 20 м3/мiн.); - забезпечення теплом вiд 
власної котельної, що працює на природному газi (казани НIКА - 1,25 i НИКА - 0,5.) 

Ступінь використання потужностей – 35 % 

Спосіб утримання активів – за власний рахунок, власними можливостями. Орендованих та переданих 

в оренду основниїх засобів не має. Значних правочинів щодо основних засобів у 2010 році не було. Всі основні 

засоби знаходяться на теріторії підприємства за адресою Запорізька область, м. Токмак, вул. Куйбишева, 59. 

Екологічних питань, що можуть позначитись на використанні активів, немає.  

Плани до капітального будівництва, розширення, удосконалення, характер та причини  – відсутні (по-

перше криза, по-друге на даний час відсутня потреба, хоча будемо сподіватися на краще). 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента 
В силу сформованої полiтичної й економiчної ситуацiї в країнi, а також невирiшених проблем на рiвнi 



урядiв країн СНД у планi зняття митних барiв, нашим партнерам не завжди вдасться нарощувати обсяги 

виробництва. Основна причина - це неконкурентоспроможнiсть цiни на аналогiчнi види штамповок за рахунок 

високої цiни на сировину та енергоносiї. 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій 
На протязі 2010 року перераховані штрафні санкції та компенсації за порушення діючого 

законодавства у розмірі 140 115,32 (адмін.штрафи, штраф за несвоєчасне перерахування податків) грн. 

Заробітна плата за 2010 р. (з податками): 

Кулішко С. В. 41 597,44 грн. 

Ігнатьєв Д. Я. 89 812,28 грн. 

Опис обраної  політики щодо фінансування діяльності емітента 
Фiнансування дiяльностi ВАТ ТКШЗ проводиться за рахунок власних коштiв. Також підприємство 

користується кредитними коштами. Робочого капіталу достатньо для поточних потреб. Оцінка покращення 

шляхів ліквідності не проводилась.  

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів 
Укладених, але не виконаних договрiв, ВАТ не було у 2010 р. 

Стратегію подальшої діяльності емітента 
Основнi напрямки дiяльностi ВАТ на 2010 рiк:  

* Збiльшення обєму виробництва гарячих штамповок  

* продовження пошукiв нових стратегiчних партнерiв, зацiкавлених в продукцiї пiдприємства.  

Для успішного залучення  та закріплення позицій на ринках необхідно терміново вирішити ряд 

проблем: 

технічне переозброєння інструментального виробництва; 

розвиток технологій порізки заготовок на ленточнопильному обладнанні 

технічне переозброєння термічного обладнання КТЦ; 
На наступний рік планується збільшити номенклатуру випускаємої продукції за рахунок освоєння 

нових поковок, для різних галузей промисловості. Для виконання поставленої цілі спеціалісти тех. відділа, 

інструментального виробництва, КТЦ та інші підрозділи заводу активно працюють по найбільш повному 

задовільненню тех. потрібностей поковок замовників, виходячи із наших тех.. можливостей по проектуванню, 

виготовленню інструмента, штамповки та термообробці поковок. 

Необхідно продовжити взаємовигідну співпрацю з нашими постійними партнерами, забезпечити 

невідкладне підвищення якості та складності виготовлення  продукції. 

Важливі задачі  є зменшення затрат на електроенергію на випуск продукції за рахунок застосування 

нових прогресивних технологій та обладнання.      

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок 
Досліджень та розробок протягом звітного року не проводились.        

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, 
Судових справ, стороною в яких є емітент у 2010 році не було.      

Інша інформація 
Результатом діяльності Підприємства станом на 31.12.2010 р. є прибуток, що становить – 59 тис. грн. 

Валюта балансу Підприємства за 2010 рік збільшилась на 178 603  тис. грн. 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (0,41) показує, яка частина боргів товариства може бути сплачена 

негайно.  

Коефіцієнт загальної ліквідності (1,97) дає оцінку ліквідності активів і показує, скільки гривень 

поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов`язань. Оскільки коефіцієнт покриття 
більше 1, це свідчить про можливість підприємства погасити поточні зобов`язання в повному обсязі. При 

порівнянні абсолютних розмірів даного показника на початок і на кінець перевіреного періоду, слід зазначити 

тенденції до зменшення. 

           Коефiцiєнт покриття зобов`язань власним капiталом (2,17) – збільшився, при порівнянні з 

попереднім періодом. Обчислюється  як  співвідношення  залучених  та  власних засобів і характеризує 

залежність підприємства від залучених засобів.  

Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності) (0,32) показує співвідношення власних і 

залучених засобів, вкладених в діяльність Підприємства. Даний показник зменшився порівняно з попереднім 

періодом, що свідчить про залежність в майбутньому від кредиторів. 

Аналіз рентабельності товариства дозволяє визначити ефективність вкладення коштів у товариство та 

раціональність їхнього використання. 

Показники фінансового стану підприємства  знаходяться у межах нормативних значень 

 


