
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ  
емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні)  

 
1. Загальні відомості  
     1.1. Повне найменування емітента – Публічне акціонерне товариство «Токмацький 
ковальсько-штампувальний завод» 
     1.2. Організаційно-правова форма – акціонерне товариство 
     1.3. Місцезнаходження емітента – 71700, Запорізька область, м. Токмак, вул. Куйбишева, 
буд 59 
     1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00231584 
     1.5. Міжміський код та телефон (06178) 4-13-58 
     1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента ААБ № 526772 
     1.7. Дата видачі виписки з єдиного державного реєстру 24.04.2012 р. 
     1.8. Веб-сайт емітента – pokovka.com.ua та pokovka.pat.ua 
     1.9. Адреса   сторінки   в  мережі  Інтернет,  яка  додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації д/н 
     1.10. Розмір статутного капіталу емітента 324 529 985,97 грн. 

 
2. Основні показники 

фінансово-господарської діяльності емітента 
 
     2.1. Основні  показники  фінансово-господарської   діяльності підприємства (тис.грн) 

 

Найменування показника 
 

Період 
звітний попередній 

Усього активів 1 198 768 1 245 992 

Основні засоби (за залишковою 
вартістю) 

41 877 42 647  

Довгострокові фінансові інвестиції 596 596 

Запаси 19 220 22 662 

Сумарна дебіторська заборгованість 896 478 935 976 

Грошові кошти та їх еквіваленти 123 62 

Власний капітал 354 791 374 414 

Статутний капітал 324 530 324 530 

Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

30 261 49 884 

Довгострокові зобов'язання 246 684 247 537 

Поточні зобов'язання 597 293 624 041 

Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію 

(0,01632) (0,02072) 

Скоригований чистий прибуток 
(збиток) на одну просту акцію (грн) 

  

Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.) 

1 201 962 911 1 201 962 911 

Цінні папери власних випусків, 
вартість викуплені протягом звітного 
періоду 
- загальна номінальна вартість 
- у відсотках від статутного капіталу 

 

 

- 

 

 

- 

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп цінних паперів власних випусків 
протягом періоду 
 

 

 

-* 

 

 

- 

Вартість чистих активів 354 791 354 791 

 

 



          3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників  
Органи управління:  
1. Загальні збори 
2. Генеральний директор 
3. Наглядова Рада 
4. Ревізійна комісія 
Загальні збори акціонерів є вищим органом емітента, мають право приймати рішення з будь-
яких питань діяльності підприємства у відповідності до вимог  чинного законодавства та 
Статуту Товариства. Наглядова Рада – контролюючий орган, який представляє інтереси 
акціонерів період між проведенням Загальних зборів акціонерів, контролює та регулює 
діяльність Генерального директора. Ревізійна комісія – контролюючий орган, який здійснює 
контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу. Генеральний директор 
– одноосібний виконавчий орган Товариства, який здійснює керівництво його поточною 
діяльністю, забезпечує виконання рішень загальних зборів. 
Посадові особи станом на 31.12.12 р. 
Генеральний директор – Ігнатьєв Дмитро Ярославович, головний бухгалтер – Кулішко 
Світлана Вікторівна, Голова Наглядової ради – Боканча Валентин Валентинович, Секретар 
Наглядової ради – Тюхта Леонтій Ананійович, Член Нагладової ради – Гора Володимир 
Григорович; Голова Ревізійної комісії – Ігумнова Яна Анатоліївна, Секретар Ревізійної комісії – 
Лобур Вікторія Анатоліївна, Член ревізійної комісії – Медведєва Олена Миколаївна. Засновник 
– Регіональне відділення ФДМУ у Запорізькій області – 100 % в статутному капіталі на дату 
заснування товариства. 

4. Інформація про цінні папери емітента  
 

Станом на 31.12.2012 року Статутний капітал Товариства становить 324 529 985,97 грн. 
(триста двадцять чотири мільйони п'ятсот двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят п'ять 
гривень дев’яносто сім копійок) і поділений на 1 201 962 911 (один мільярд двісті один 
мільйон дев'ятсот шістдесят дві тисячі дев'ятсот одинадцять) простих іменних акцій. 
       Форма випуску та форма існування – бездокументарна.  
       Номінальна вартість однієї акції - 0,27 грн.  
       Всі випущені акції Товариством розміщені та знаходяться в обігу.  
       Додаткових акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних 
паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов’язків за опціонами 
емітента, немає.  
       Випуск акцій ПАТ «ТКШЗ» зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку України, свідоцтво від 04.01.2011 р. № 03/1/11, дата видачі 29.05.2012 р.  
До Котирувального Списку ПФТС 2 (другого) рівня лістингу включаються акції прості, іменні 
ПАТ «Токмацького ковальсько-штампувального заводу» (договір № 23-а-л(2) від 19.02.09 р.) 

 
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік  прав власності на цінні папери емітента  

 у депозитарній системі України  
 

Обслуговує випуск акцій ПАТ «ТКШЗ» у бездокументарній формі, Публічне акціонерне 
товариство "Національний Депозитарій України" з наступними реквізитами: 
Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Національний Депозитарій України». 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:  30370711.  
Зберігач, у якого відкриті рахунки власникам акцій, товариство з обмеженою відповідальністю 
«Краз-Капітал», з наступними реквізитами: 
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «КрАЗ-Капітал». 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37015845.  

 
6. Інформація про загальні збори  

 
Чергові збори по результатам діяльності Товариства відбулись 17.04.2012 р.(кворум склав 
99,7785 %) Позачергових зборів не відбувалось, причин для скликання позачергових зборів не 
було. 



7. Інформація про фонд оплати праці  та чисельність працівників  
 

Показники Період  
(2012 р.) 
(тис. грн.) 

Фонд оплати праці – усього (тис.грн) 666 

Чисельність працівників – усього (осіб) 13 343,8 

 
8. Інформація про дивіденди 

 
Дивіденди у звітному році не нараховувались и не виплачувались Товариством. 
 

9. Інформація про зобов'язання емітента  
 

Види зобов‘язань Дата 
виникнення 

Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 
коштами (% 

річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку, в тому числі: Х 257 138 Х Х 

- 1290-09 АТ «Банк»Фінанси та 
кредит» (довгостроковий) 

26.02.09 р. 246 323 10,25;15,5 % 22.06.14 р. 

- 1060-01-06 АТ «Банк»Фінанси 
та кредит» 

21.03.06 р. 361 22 % 06.02.13 р. 

- 1060м-01-06 АТ «Банк»Фінанси 
та кредит» 

21.03.06 р. 10 454 7,8; 12,8; 24 % 06.02.13 р. 

Зобов’язання за цінними паперами, 
у тому числі: 

Х 0,00 Х Х 

 за облігаціями: Х 
 

0,00 Х Х 

 за векселями (всього) Х 253 176 Х Х 

   за фінансовими інвестиціями у 
корпоративні права (за кожним 
видом): 

Х 0,00 Х Х 

Податкові зобов’язання Х 177 Х Х 

Фінансова допомога на зворотній 
основі 

Х 0,00 Х Х 

Інші зобов’язання Х 333 486 Х Х 
Всього зобов’язань  Х 843 977 Х Х 

 
10. Інформація щодо аудиторського висновку  

 
Джерелом визначення показників фінансового стану є Баланс (форма №1 річної фінансової 

звітності). 
Розрахунки виконані на підставі вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» від 

22.04.1993 р. №3125-ХІІ (в редакції Закону України від 14.09.2006 р. № 140-V), МСА, 
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, затвердженого рішення Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 19 грудня 2006 року № 1528 та інших нормативно-правових актів, які 
регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення фінансових послуг. 
 
 
 
 
 
 



Розрахунок показників фінансового стану: 
 

№
п/ 
п 

Назва показників Станом на 
01.01.2012 

Станом на 
31.12.2012 

Нормативне 
значення 

 
1 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності:  
Ф-1(р.220+р.230)/ 
Ф-1(р.620) 

 
0,40 

 
0,42 

 
0,25-0,5 

 
2 

Коефіцієнт загальної ліквідності:  
Ф-1(р.260)/ 
Ф-1(р.620) 

 
1,92 

 
1,93 

 
1,0-2,0 

 
3 

Коефіцієнт швидкої ліквідності:  
Ф-1(р.260-р.100)/ 
Ф-1(р.620) 

 
1,88 

 
1,90 

 
0,7-1,0 

 
4 

Коефіцієнт платоспроможності:  
Ф-1(р.380) 
Ф-1(р.640) 

 
0,30 

 
0,30 

 
0,25-0,5 

 
5 

Коефіцієнт структури капіталу 
(фінансування) Ф-1(р.480+р.620) / 
1 (р.380) 

 
2,33 

 
2,38 

 
0,5-1,0 

 
6 

Коефіцієнт забезпечення власними 
оборотними коштами Ф-1(р.260-р.620)/ 
Ф-1(р.260) 

 
0,48 

 
0,48 

 
>0,1 

 
7 

Коефіцієнт маневреності власного 
капіталу: Ф-1(р.260-р.620)/1 (р.380) 

 
1,54 

 
1,57 

 
>0 

 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових коштів та їхніх 

еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт 
абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно. 
Розрахунок показав, що показник абсолютної ліквідності на 31.12.2012 р. збільшився у 
зрівнянні з даними на 01.01.2012 р. на 0,02 та відповідає нормативному значенню. 
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних активів 

до поточних зобов'язань підприємства та показує достатність ресурсів підприємства, які 
можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Розрахунок показав, що 
показник загальної ліквідності на 31.12.2012 р збільшився у зрівнянні з даними на 01.01.2012 
р. на 0,01, відповідає нормативному значенню, тобто у підприємства достатньо ресурсів, що 
можуть бути використані для погашення поточних зобов’язань: на 1 грн. поточних зобов’язань 
в розпорядженні Товариства знаходиться 1,93 грн. ліквідних засобів. 
Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується як відношення високоліквідних поточних 

активів до короткострокових зобов'язань. На відміну від загальної ліквідності в складі активів 
не враховуються матеріально-виробничі запаси, тому що при їх вимушеній реалізації збитки 
можуть бути максимальними серед всіх оборотних коштів. Розрахунок показав, що показник 
швидкої ліквідності на 31.12.2012 р збільшився у зрівнянні з даними на 01.01.2012 р. на 0,02, 
що можна вважати позитивним фактором, але розраховані показники більше нормативного 
значення майже вдвічі, тобто у Товариства великий обсяг дебіторської заборгованості, над 
погашенням якої необхідно працювати. 
Коефіцієнт платоспроможності (автономії) розраховується як відношення власного капіталу 

підприємства до підсумку балансу підприємства і показує питому вагу власного капіталу в 
загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. Розрахунок показав, що показник 
платоспроможності за 2012 р. не змінився, його значення відповідає нормативному. 
Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) розраховується як співвідношення залучених 

та власних засобів і характеризує залежність підприємства від залучених засобів. Розрахунок 
показав, що коефіцієнт структури капіталу на 31.12.2012 р збільшився у зрівнянні з даними на 
01.01.12 р. на 0,05, але розраховані показники більше нормативного значення більш, ніж 
вдвічі, тобто у Товариства кредиторської заборгованості більше ніж власного капіталу. Над її 
погашенням Товариству необхідно працювати. 

 



 


