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

Курдюков А.Є.

(посада)

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

М.П.

29.04.2013
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Київський ремонтно-механiчний завод"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
01412710
1.4. Місцезнаходження емітента
м. Київ , -, 03067, Київ, Гарматна,6
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
0444562021 0444562021
1.6. Електронна поштова адреса емітента
krmzk@i.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2013
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована
у

Бюлетень "Цiннi папери України" 82(3631)

30.04.2013

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

krmz.kiev.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

30.04.2013
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
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,

X

що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на
кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні
інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності

X

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

30. Примітки

1.г') Пiдприємство не здiйснює дiяльнiсть, яка потребує лiцензiй (дозволiв).
1.д) Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
1.е) Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня.
1.є) Емiтент - акцiонерне товариство, тому iнформацiя про органи управлiння
емiтента не заповнюється.

7. У 2012 роцi нарахування та виплата дивiдендiв не здiйснювались
9.б), в) У звiтному перiодi емiтент не здiйснював випускiв акцiй, облiгацiй та
iнших цiнних паперiв.
9.г) Протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював викуп власних акцiй.
9.д) Iнформацiя щодо виданих та замовлених сертифiкатiв цiнних паперiв
(акцiй) вiдсутня.
11 г), г') Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв
продукцiї та про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не розкрита, у зв'язку з
тим, що емiтент, не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як
переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення
електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, а
також дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше
нiж 5 млн. грн.
12. Емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв i вiдповiдно не
отримував гарантiй третiх осiб
25. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до П(С)БО вiдсутня.
29. Емiтент не здiйснював випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за
якими забезпечене об'єктами нерухомостi, тому звiт про стан об'єкта
нерухомостi вiдсутнiй.

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Київський ремонтно-механiчний завод"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "КРМЗ"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
03067
3.1.5. Область, район
м. Київ , 3.1.6. Населений пункт
Київ
3.1.7. Вулиця, будинок
Гарматна,6
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
Серiя ААБ №023069
3.2.2. Дата державної реєстрації
05.07.2011
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Солом'янськарайонна в м. Києвi державна адмiнiстрацiя
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
733665.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
733665.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "УКРЕКСIМБАНК"
3.3.2. МФО банку
322313
3.3.3. Поточний рахунок
2600101004164
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним

рахунком у іноземній валюті
АТ "УКРЕКСIМБАНК"
3.3.5. МФО банку
322313
3.3.6. Поточний рахунок
2600101004164
3.4. Основні види діяльності
28.92

виробництво машин та устатковання для добувної промисловостi та будiвництва

28.99

виробництво iнших машин i устатковання спецiального призначення, н.в.i.у.

24.33

холодне штампування та гнуття

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу у 2012 роцi становить 50
осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працювали за сумiсництвом у 2012
роцi становить 3 особи. Чисельнiсть працiвникiв, якi працювали у 2012 роцi на умовах неповного
робочого часу (дня, тижня) становить 2 особи. Фонд оплати працi за 2012 рiк склав 1759,0
тис.грн., що на 255,1 тис.грн. бiльше за показники попереднього року.Збiльшення розмiру фонду
оплати працi вiдносно 2011 року пов'язано з пiдвищенням розмiру заробiтної плати.Кадрова
програма емiтента спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, та забезпечення її
вiдповiдностi операцiйним потребам.

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
Курдюков Андрiй Євгенович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 668133 04.12.1997 Ленiнградським РУГУ МВС України м. Київ
6.1.4. Рік народження**
1967
6.1.5. Освіта**
Вища технiчна, КПI, 1992
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
представництво "Ладенбург Талманн Юкрейн ЛТД", голова представництва
6.1.8. Опис
Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв: голова правлiння, керує роботою правлiння та має
право: скликати засiдання правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них, без

довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах
компетенцiї, визначеної Статутом; розпоряджатися коштами та майном Товариства; наймати та
звiльняти працiвникiв Товариства, здiйснювати iншi функцiї, необхiднi для зебезпечення
нормальної роботи Товариства. Непогашеної судимость за корисливi та посадовi злочини немає.
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. Cтаж роботи 28 рокiв,
попередня посада голова представництва.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Братусiн Володимир Вiкторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 845875 11.12.2001 Деснянським РУГУ МВС України в м.Києвi
6.1.4. Рік народження**
1967
6.1.5. Освіта**
Вища технiчна, КПI, 1992
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "КРМЗ", Голова правлiння, виконавчий директор ООО "Фондова компанiя "Фаворит"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи члена правлiння визначенi Статутом товариства та
внутрiшнiми положеннями. До обов'язкiв члена правлiння вiдноситься участь у засiданнях
правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння, а саме: органiзацiя,
скликання та проведення чергових та позачергових зборiв; розробка проектiв рiчного бюджету,
бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; розробка та затвердження
поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх
реалiзацiї та iншi питання, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства.
Непогашеної судимость за корисливi та посадовi злочини немає. Посад на будь-яких iнших
пiдприємствах посадова особа не обiймає. Стаж роботи 28 рокiв, попередня посада виконавчий
директор.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член правлiнння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Резнiченко Вiктор Федорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 300514 01.02.2000 Ленiнградським РУГУ МВС України м. Київ
6.1.4. Рік народження**
1936
6.1.5. Освіта**
Вища технiчна, КПI, 1963
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
27
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АК "Росток", ведучий iнженер-конструктор спецiального конструкторського бюро
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи члена правлiння визначенi Статутом товариства та
внутрiшнiми положеннями. До обов'язкiв члена правлiння вiдноситься участь у засiданнях
правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння, а саме: органiзацiя,
скликання та проведення чергових та позачергових зборiв; розробка проектiв рiчного бюджету,
бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; розробка та затвердження
поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх
реалiзацiї та iншi питання, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства.
Непогашеної судимость за корисливi та посадовi злочини немає. Посад на будь-яких iнших
пiдприємствах посадова особа не обiймає. Стаж роботи 51 рокiв, попередня посада iнженерконструктор.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Голова Наглядової Ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Резнiченко Сергiй Вiкторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 873626 08.07.1998 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження**
1967
6.1.5. Освіта**
Вища, Київський полiтехнiчний iнститут, КНЕУ
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
НАК "Надра України", заступник голови правлiння
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи голови спостережної ради визначенi Статутом
товариства та внутрiшнiми положеннями. До повноважень та обов'язкiв голови спостережної ради
вiдносяться: скликання та проведення засiдань Наглядової ради, участь у засiданнях Наглядової

ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради, а саме: здiйснення
контролю за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства; визначення основних
напрямiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету,
бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; встановлення порядку прийому, реєстрацiї
та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; забезпечення функцiонування належної системи
внутрiшнього та зовнiшнього котролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, тощо.
Непогашеної судимость за корисливi та посадовi злочини немає. Посад на будь-яких iнших
пiдприємствах посадова особа не обiймає. Стаж роботи 28 рокiв, попередня посада заступник
голови правлiння.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тараторiна Ганна Юрiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 121323 08.06.1999 Подольським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
6.1.4. Рік народження**
1983
6.1.5. Освіта**
Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Товарна бiржа "Унiверсальна товарно-сировинна бiржа", заступник генерального директора.
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи члена правлiння визначенi Статутом товариства та
внутрiшнiми положеннями. До повноважень та обов'язкiв голови ревiзiйної комiсiї належить
скликання засiдання Ревiзiйної комiсiї; контроль фiнансово-господарської дiяльностi правлiння
Товариства; участь у планових та позапланових перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства; вирiшення питань, пов'язаних iз проведенням перевiрок та органiзацiєю роботи на
засiданнях. Непогашеної судимость за корисливi та посадовi злочини немає. Посад на будь-яких
iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. Стаж роботи 11 рокiв.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Боровикова Нiна Бакиджанiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 540702 16.09.1997 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження**
1941
6.1.5. Освіта**
Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АК "Росток", зав. вiддiлом технiко-економiчних дослiджень спецiального конструкторського бюро
6.1.8. Опис
До повноважень Головного бухгалтера вiдноситься: забезпечення ведення бухгалтерського облiку,
дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi Товариства i
технологiї оброблення облiкових даних. Обов'язками Головного бухгалтера є: органiзацiя роботи
бухгалтерської служби, контроль вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх
господарських операцiї, забезпечення складання на основi даних бухгалтерського облiку
фiнансової звiтностi Товариства. Непогашеної судимость за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж роботи 54 рiк, попередня посада зав.вiддiлом технiко-економiчних дослiджень.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової Ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тараторiн Юрiй Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 776017 07.04.1998 Ватутiнське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження**
1954
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
26
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний директор Товарної бiржи "УТСБ" з 07.09.2009р.
6.1.8. Опис
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.04.2011р. (протокол №17) призначено термiном
на 3 роки член Наглядової ради Тараторiн Юрiй Михайлович. Володiє 33,5862% акцiй Емiтента.
Займає посаду Генерального директора Товарної бiржи "УТСБ" з 07.09.2009 року. Стаж на
керiвних посадах 27 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

Прізвище, ім'я,
по батькові
посадової особи

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

Дата
внесення
до реєстру

1

2

3

4

Голова
правлiння

Курдюков
Андрiй
Євгенович

Член
правлiння

Кількість
Від загальної
акцій
кількості акцій (у
(штук)
відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані привілейовані
прості на
пред'явника
іменні
на пред'явника

5

6

7

8

9

10

СН 668133 04.12.1997
Ленiнградським РУГУ МВС
України м. Київ

0

0.00000000000

0

0

0

0

Братусiн
Володимир
Вiкторович

СО 845875 11.12.2001
Деснянським РУГУ м. Київ

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член
правлiння

Резнiченко
Вiктор
Федорович

СО 300514 01.02.2000
Ленiнградським РУГУ МВС
України м. Київ

09.06.2000

734165

25.01700000000

734165

0

0

0

Голова
Наглядової
Ради

Резнiченко
Сергiй
Вiкторович

СН 873626 09.07.1998
Печерським РУ ГУ МВС
України в м. Києвi

09.06.2001

272830

9.29680000000

272830

0

0

0

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Тараторiна
Ганна Юрiївна

СО 121323 08.06.1999
Подольським РУ ГУ МВС
України в м.Києвi

2

0.00010000000

0

0

0

0

Головний
бухгалтер

Боровикова Нiна
Бакиджанiвна

СН 540702 16.09.1997
Ленiнградським РУ ГУ МВС
України в м. Києвi

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Тараторiн Юрiй
Михайлович

СН 776017 07.04.1998
Ватутiнський РУГУ МВС
України в м.Києвi

985640

33.58617000000

985640

0

0

0

1992637

67.90007000000

1992635

0

0

0

30.12.2010
Усього

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

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника
Кількість за видами акцій

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи*

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

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Тараторiн Юрiй
Михайлович

СН 76017 07.04.1998 Ватутiнський РУГУ
МВС України в м.Києвi

30.12.2010

985640

33.58617000000

985640

0

0

0

Резнiченко Вiктор СО 300514 01.02.2000 Ленiнградський РУГУ
30.12.2010
Федорович
МВС України в м.Києвi

734165

25.01700000000

734165

0

0

0

1719805

58.60317000000

1719805

0

0

0

Усього

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

прості
іменні

привілейовані привілейовані
прості на
пред'явника
іменні
на пред'явника

8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*

чергові

позачергові

X
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

20.04.2012
76.1586691474
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання Лiчильної комiсiї, Голови та
секретаря зборiв; затвердження регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв. 2. Звiт
Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. 3.
Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк. 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2012
рiк. 5. Затвердження фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк. 6. Розподіл прибутків і збитків
Товариства за 2012 рiк

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що
передував звітньому

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахування дивідендів на одну
акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис

-

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "Фаворит"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

23730178

Місцезнаходження

03067 Україна м. Київ Солом'янський м.Київ вул. Гарматна, 6

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ №533968
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.11.2007

Міжміський код та телефон

(044) 458-05-45

Факс

(044) 458-05-45

Вид діяльності

професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть
зберiгача цiнних паперiв

Опис

Додаткова iнформацiя вiдсутня.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "Нюанс-Аудит"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30303488

Місцезнаходження

02660 Україна м. Київ Днiпровський м. Київ проспект Визволителiв,
буд.3

Номер ліцензії або іншого документа на цей 2085
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.03.2001

Міжміський код та телефон

(044) 516-516-0

Факс

(044) 516-516-0

Вид діяльності

аудиторськi послуги

Опис

Додаткова iнформацiя вiдсутня.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Авантi"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

31870879

Місцезнаходження

51831 Україна Дніпропетровська Петрикiвський с. Єлизаветiвка вул.
Iндустрiальна, буд. 9-К

Номер ліцензії або іншого документа на цей АД №075790
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.08.2012

Міжміський код та телефон

(056) 231-87-13

Факс

(056) 231-87-13

Вид діяльності

Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах

Опис

Додаткова iнформацiя вiдсутня.

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип
цінного
паперу

1

2

3

4

5

29.10.2010

991/1/10

ДКЦПФР

0

Опис

Форма
Номінальна
існування та вартість акцій
форма випуску
(грн.)

Кількість
Загальна
акцій
номінальна
(штук)
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6

7

8

9

10

Документарні
іменні

0.250

2934660

733665.000

100.000000000000

Торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках не ведеться.
Цiннi папери до лiстiнгу не включались, заяви про включення до лiстiнгу не подавались.

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ВАТ "Київський ремонтно-механiчний завод" було засновано вiдповiдно до наказу Корпорацiї
"Укрспецмонтажспецбуд" вiд 29.04.1994р. шляхом перетворення Державного пiдприємства
"Київський ремонтно-механiчний завод" у вiдкрите акцiонерне товариство, яке було зареєстровано
Жовтневою райдержадмiнiстрацiєю м. Києва 04.04.1994р., реєстрацiйний №00943475-АТ. У 2011
роцi на дотримання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", Вiдкрите акцiонерне
товариство "Київський ремонтно-механiчний завод" було перейменовано в Публiчне акцiонерне
товариство "Київський ремонтно-механiчний завод". ПАТ "КРМЗ" представництв та фiлiй у
своєму складi не має.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі
та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім
звітним періодом
Органiзацiйна структура ПАТ складається з наступних органiв управлiння: - зборi акцiонерiв вищий орган; - Наглядова рада - здiйснює нагляд за дiяльнiстю Товариства в перiод мiж зборами
акцiонерiв; - Правлiння; Нагляд за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здйснює
ревзiйна комiсiя.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiї щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облiк Товариства ведеться з урахуванням вимог Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" N 996-XIV вiд 16.07.99р. Концептуальною
основою складання фiнансової звiтностi Товариства є нацiональнi стандарти бухгалтерського
облiку. Товариство застосовує робочий план рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до
вимог Наказу Мiнiстерства фiнансiв України "Про затвердження Плану рахункiв бухгалтерського
облiку та Iнструкцiї про його застосування" №291 вiд 30.11.1999 року. Облiкова полiтика ПАТ
"Київський ремонтно-механiчний завод" визначається Положенням про облiкову полiтику,
затверджене наказом керiвника вiд 01.01.2004р., та на перiод перевiрки залишалась незмiнною.
ОСНОВНI ЗАСОБИ: Критерiї визнання, оцiнка та подальший облiк основних засобiв та iнших
необоротних активiв проводився в 2010 роцi вiдповiдно до Положення (стандарту)
бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 27.04.2000р. №92. Переоцiнка та iндексацiя основних засобiв у 2012 роцi не проводились.
Нарахування амортизацiї основних засобiв та iнших необоротних активiв (крiм бiблiотечних
фондiв) проводилось податковим методом. До складу малоцiнних необоротних матерiальних
активiв включенi матерiальнi активи з термiном корисного використання понад 1 рiк вартiстю до
2500 грн. Нарахування амортизацiї малоцiнних необоротних матерiальних активiв проводилось в
першому мiсяцi використання об'єкта у розмiрi 100% його вартостi. Нарахування амортизацiї
нематерiальних активiв проводилось прямолiнiйним методом. Термiн використання
нематерiальних активiв визначається по кожному об'єкту окремо в момент його зарахування на
баланс, виходячи з термiну використання нематерiального активу, що вказаний у технiчнiй
документацiї, правових обмежень щодо строкiв використання. ЗАПАСИ: Критерiї визнання,
оцiнка та подальший облiк запасiв проводився у 2012 роцi вiдповiдно до Положення (стандарту)
бухгалтерського облiку 9 "Запаси", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд
20.10.1999р. №246. Запаси вiдображаються по первiснiй (iсторичнiй) вартостi. При вiдпуску
запасiв у виробництво, з виробництва, продажi та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за
методом середньозваженої собiвартостi за середнiм вiдсотком. Протягом 2012р. обраний метод

оцiнки вибуття запасiв не змiнювався. Переоцiнка запасiв в 2012 роцi не проводилась. КОШТИ ТА
РОЗРАХУНКИ: Облiк розрахункiв з дебiторами та кредиторами ведеться у вiдповiдностi до
Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого
наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.1999р. №237 та "Положення (стандарту)
бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 31.01.2000р. №20. Товариство не створює резерву сумнiвних боргiв. Поточнi зобов'язання
Товариство визнає за сумою погашення. ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ: Реалiзацiя послуг в 2012 роцi
вiдображалась в облiку вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 "Дохiд",
затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999р. №290. Облiк витрат
дiяльностi здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16
"Витрати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.1999р. №318.
Текст аудиторського висновку
Правлiнню ПАТ «Київський ремонтно-механiчний завод»
Акцiонерам ПАТ «Київський ремонтно-механiчний завод»
Управлiнню Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй
областi
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства
«Київський ремонтно-механiчний завод»
станом на 31.12.2012 року
КИЇВ - 2013
1. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ.
1.1. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ.
На пiдставi договору № 71/ЦП вiд 15.03.2013 року, укладеного мiж Публiчним акцiонерним
товариством «Київський ремонтно-механiчний завод» (далi – Замовник, Пiдприємство, ПАТ
«КРМЗ») та Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Нюанс-Аудит»
(далi – Виконавець, Аудитор, ТОВ «АФ «Нюанс-Аудит»), останнiм проведено аудиторську
перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Замовника за перiод з 01.01.2012 р. по 31.12.2012р.
Метою аудиту є:
Висловлення власної професiйної думки Аудитора стосовно повноти та достовiрностi
бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi Замовника та визначення показникiв його
фiнансового стану за перiод дiяльностi з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року.
1.2. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРА.
Найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Нюанс-Аудит»
Код ЄДРПОУ: 30303488
Органiзацiйно-правова форма: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 2085 видане згiдно
рiшенню Аудиторської палати України вiд 30 березня 2001р. № 100
Свiдоцтво чинне до 24 лютого 2016 року.
Адреса:
02660, м. Київ, пр-т Визволителiв, 3, офiс 7
Телефон/факс: 516-516-0; 536-16-50.
Генеральний директор ТОВ «АФ «Нюанс-Аудит», к.е.н. Фiлозоп Олег Володимирович, сертифiкат
аудитора серiя А № 003583, виданий згiдно рiшення Аудиторської палати України № 73 вiд 18
грудня 1998 року, сертифiкат чинний до 18 грудня 2017 року, згiдно рiшення Аудиторської палати
України № 261/2 вiд 29 вересня 2012 року.
1.3. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА.
Найменування емiтента: Публiчне акцiонерне товариство «Київський ремонтно-механiчний завод»
Код ЄДРПОУ: 01412710
Органiзацiйно-правова форма емiтента: публiчне акцiонерне товариство

№ свiдоцтва про державну реєстрацiю (перереєстрацiю) та дата видачi свiдоцтва: Виписка Серiя
ААБ №023069 видана 05.07.2011р. Солом’янською районною в м. Києвi державною
адмiнiстрацiєю. Запис в ЄДР № 1 073 120 0000 000355 вiд 04.05.1994р.
Дата внесення змiн до установчих документiв: 05.07.2011 року статут зареєстровано в новiй
редакцiї.
Юридична адреса та мiсцезнаходження: 03067, Україна, м. Київ, вул. Гарматна, 6
Телефон: 456-60-45
Основнi види дiяльностi:
28.92 – виробництво машин та устатковання для добувної промисловостi та будiвництва;
28.99 – виробництво iнших машин i устатковання спецiального призначення, н.в.i.у.;
24.33 – холодне штампування та гнуття;
25.11 – виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй;
25.12 – виробництво металевих дверей i вiкон;
25.93 – виробництво виробiв iз дроту, ланцюгiв i пружин.
Кiлькiсть акцiонерiв: всього 468, в т.ч.:
• фiзичнi особи – 459
• Юридичнi особи – 9
Дата та № реєстрацiї випуску цiнних паперiв: 05.09.2011р., № 991/1/10.
Орган який здiйснив реєстрацiю випуску цiнних паперiв: Управлiння ДКЦПФР в м. Києвi та
Київськiй обл.
Вид цiнних паперiв – акцiї.
Тип та категорiя цiнних паперiв: простi iменнi.
Номiнальна вартiсть цiнних паперiв: 0,25грн.
Загальна кiлькiсть цiнних паперiв, яка облiковується за кодом: 2934660 штук, що формує
статутний фонд товариства загальною вартiстю 733665,00грн.
Станом на 31.12.2012 року акцiї розподiленi таким чином:
335480шт. акцiй, що складає 11,43% Статутного фонду належать юридичним особам.
2599180шт. акцiй, що складає 88,57% Статутного фонду належать фiзичним особам
Особи, якi володiють бiльше як 10% Статутного капiталу:
№ п/п Код ЄДРПОУ, iдентифiкацiйний код Найменування, П.I.Б. Кiлькiсть акцiй Частина у
статутному фондi,%
1 1989003932 Тараторiн Ю.М. 985 640 33,59
2 1333803010 Резнiченко В.Ф. 734 165 25,02
РАЗОМ 1 719 805 58,61
Лiцензiя на право ведення реєстру: ПрАТ «Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв, ЄДРПОУ
35917889. Лiцензiя Серiя АВ №498004 видана Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку 19.11.2009. Термiн дiї Лiцензiї до 27.05.2019р.
Перевiрка розпочата 18.03.2013 року, закiнчена 18.04.2013 року.
Дата видачi висновку – 19.04.2013 року.
Особами, вiдповiдальними за ведення фiнансово-господарської дiяльностi та пiдготовку
фiнансової звiтностi Замовника на дату перевiрки були:
Головний бухгалтер – Боровикова Нiна Бакиджанiвна (увесь перiод, що перевiрявся), призначена
згiдно Наказу № 16-к вiд 01.02.2006р.
Голова правлiння – Курдюков Андрiй Євгенович (увесь перiод, що перевiрявся), призначений
згiдно Наказу № 44-к вiд 19.02.2003р., Протокол № 7 Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ «КРМЗ»
вiд 19.02.2003р.
Користувачi висновку:
Правлiння ПАТ «Київський ремонтно-механiчний завод»;
Акцiонери ПАТ «Київський ремонтно-механiчний завод»;
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi.
1.4. УМОВНО – ПОЗИТИВНА ДУМКА НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА.

Аудиторський висновок складено у вiдповiдностi до:
статей 40 та 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» № 3480-IV вiд 23.02.2006
р.;
Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками
фондового ринку, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку № 1528 вiд 19 грудня 2006р.;
Методичних рекомендацiй, щодо пiдготовки аудиторського висновку при перевiрцi вiдкритих
акцiонерних товариств та пiдприємств - емiтентiв облiгацiй (крiм комерцiйних банкiв), схвалених
протоколом засiдання Аудиторської палати України № 99 вiд 23 лютого 2001 р.;
Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1360 вiд 29.09.2011 року «Про
затвердження вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики);
Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики, рiшення Аудиторської палати
України вiд 18.04.2003 № 122/2 «Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики
Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв»:
Мiжнародного стандарту аудиту № 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової
звiтностi»;
Мiжнародного стандарту аудиту № 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора»;
Мiжнародного стандарту аудиту № 710 «Порiвняльна iнформацiя - вiдповiднi показники i
порiвняльна фiнансова звiтнiсть».
Мiжнародного стандарту аудиту № 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в
документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть».
Пiд час пiдготовки звiту використано концептуальну основу, що ґрунтується на мiжнародних
стандартах бухгалтерського облiку.
Пiдприємством було надано документи, котрi дають уяву i дозволяють висловити думку
незалежного аудитора щодо його фiнансової звiтностi за перiод дiяльностi з 01.01.2012 року по
31.12.2012 року та зробити висновки щодо його фiнансового стану на 31.12.2012 року.
- установчi документи;
- первиннi бухгалтерськi документи, регiстри аналiтичного та синтетичного облiку;
- баланс (звiт про фiнансовий стан) ПАТ «Київський ремонтно-механiчний завод» станом на
31.12.2012 року з валютою балансу 5268 тис. грн.;
- звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупнi прибутки i збитки) ПАТ «Київський ремонтномеханiчний завод» за 2012 рiк;
- звiт про рух грошових коштiв ПАТ «Київський ремонтно-механiчний завод» за 2012 рiк;
- звiт про власний капiтал ПАТ «Київський ремонтно-механiчний завод» за 2012 рiк;
- примiтки до рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «Київський ремонтно-механiчний завод» за 2012
рiк;
- розрахунок вартостi чистих активiв станом на 31.12.2012р.
Масштаб проведення аудиту вiдповiдає вимогам Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть»,
Мiжнародним стандартам аудиту. Пiд час аудиту зроблено дослiдження доказiв з метою
обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у вiдповiднiй звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi
застосованих принципiв облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та
звiтностi у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв, чинним протягом перiоду перевiрки.
Перевiрку сплановано i проведено з достатньою впевненiстю в тому, що звiтнiсть не мiстить
суттєвих викривлень.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової
звiтностi та за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для
забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок
шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiстю Аудитора є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi Пiдприємства за 2012
рiк на основi результатiв аудиту.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо

сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження Аудитора,
включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або
помилки.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються
складання та достовiрного подання Публiчним акцiонерним товариством «Київський ремонтномеханiчний завод» фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi
вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього
контролю. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик,
прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання
фiнансової звiтностi.
Пiд час проведення перевiрки Аудитором здiйснено планування i виконання аудиторських
процедур, у масштабi яких було забезпечено одержання обсягу аудиторських доказiв, достатнiх
для формування обґрунтованої впевненостi аудитора у правильностi його думки щодо всiх
суттєвих аспектiв iнформацiї, що перевiрялась.
Пiд час аудиту зроблено дослiдження доказiв з метою обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих
у вiдповiднiй звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих Замовником принципiв облiку
нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, чинних
протягом перiоду перевiрки.
Проведена аудиторська перевiрка забезпечує розумну основу для висловлення думки незалежного
аудитора стосовно фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Київський
ремонтно-механiчний завод» за 2012 рiк.
Висновки чи рiшення, якi суперечать чинному законодавству, аудитору не вiдомi.
Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки:
Аудитор не спостерiгав за щорiчною iнвентаризацiєю основних засобiв, нематерiальних активiв,
товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв та розрахункiв, яка була проведена
згiдно Наказу Публiчного акцiонерного товариства «Київський ремонтно-механiчний завод» № 32
вiд 24.10.2012р., оскiльки на той момент Аудитор не був призначений Аудитором Товариства.
Крiм того, Аудитору не вдалося на момент складення цього висновку отримати документальне
пiдтвердження дебiторської та кредиторської заборгованостей в повному обсязi.
Пiд час аудиторської перевiрки були виявленi деякi порушення бухгалтерського та податкового
облiку, однак данi порушення мають обмежений вплив на фiнансову звiтнiсть та не впливають на
фiнансовий стан пiдприємства.
Висловлення думки:
Наслiдки проведеної аудиторської перевiрки свiдчать, що узагальнюючi показники рiчної звiтностi
про фiнансовi результати та рiчного балансу Публiчного акцiонерного товариства «Київський
ремонтно-механiчний завод» станом на 31.12.2012 року, за винятком можливого впливу питання,
вказаного у абзацi "Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки", вiдповiдають залишкам
на рахунках в Головнiй книзi, не суперечать аналiтичному облiку, первинним документам та
iснуючим нормативам, на пiдставi чого можна зробити висновок про їх достовiрнiсть, повноту i
вiдповiднiсть чинному законодавству, а сама фiнансова звiтнiсть надає достовiрну та справедливу
iнформацiю про фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства «Київський ремонтномеханiчний завод» станом на 31.12.2012 року.
**********************************************************************
Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв
2. ОРГАНIЗАЦIЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ.
2.1. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI ДIЯЛЬНОСТI ПIДПРИЄМСТВА.
Товариство має самостiйний баланс. Товариство здiйснює пiдприємницьку дiяльнiсть на
принципах повної господарської самостiйностi, самоврядування, самофiнансування i
самоокупностi.

Майно товариства становлять виробничi i невиробничi фонди, а також iншi цiнностi, вартiсть яких
вiдображається в самостiйному балансi Товариства.
2.2. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ НА ПIДПРИЄМСТВI.
Ведення бухгалтерського облiку у 2012 роцi пiдприємство здiйснювало у вiдповiдностi до вимог
Закону України вiд 16.07.99р. № 996-Х1V «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi», мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi та iнших нормативно-правових актiв.
Органiзацiя бухгалтерського облiку на пiдприємствi в перiодi, що перевiрявся, ґрунтувалась
вiдповiдно до Положення про облiкову полiтику Публiчного акцiонерного товариства «Київський
ремонтно-механiчний завод», затвердженої Наказом № 1 вiд 01.01.2004р., зi змiнами та
доповненнями, внесеними вiдповiдно до Наказу №1а вiд 08.01.2008р. та Наказу №31а вiд
01.08.2011р. Протягом 2012 року облiкова полiтика пiдприємства залишалася незмiнною.
Стан та ведення бухгалтерського облiку Замовника у 2012 роцi вiдповiдають вимогам чинного
законодавства. Статтi балансу та звiту про фiнансовi результати за 2012 рiк вiдображають данi
аналiтичного та синтетичного облiку.
Фiнансова звiтнiсть, що надається за 2012 р., пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи всi прийнятi i чиннi на 31.12.2012 року МСФЗ та
iнтерпретацiї Комiтету з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi , i повнiстю їм вiдповiдає.
ПАТ «Київський ремонтно-механiчний завод» вперше застосовує МСФЗ за рiк, що закiнчився 31
грудня 2012 року, тому датою переходу на МСФЗ є 1 сiчня 2012 року. Останнi звiти, складенi
згiдно з П(С)БО, були поданi за рiк, що завершився 31 грудня 2011 року. Перша фiнансова
звiтнiсть складена за МСФЗ, включає примiтки, наведенi нижче.
2.3. ОБЛIК АКТИВIВ.
Станом на 31.12.2012р. на балансi пiдприємства облiковується активiв на загальну суму
5268тис.грн., з них найбiльшу питому вагу складають основнi засоби по залишковiй вартостi
1912тис.грн. (36,29%), дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за чистою
реалiзацiйною вартiстю – 201тис.грн. (3,81%), готова продукцiя – 97тис.грн. (1,84%), виробничi
запаси в сумi 642тис.грн. (12,19%), довгостроковi фiнансовi iнвестицiї за справедливою вартiстю –
348тис.грн. (6,61%) та грошовi кошти в iноземнiй валютi – 705тис.грн. (13,38%).
Аудитор в цiлому пiдтверджує правильнiсть класифiкацiї та оцiнки активiв пiдприємства, а також
правильнiсть вiдображення їх у бухгалтерському облiку.
2.3.1. ОБЛIК ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ.
Аналiтичний та синтетичний облiк, правильнiсть вiдображення в облiку та звiтностi надходжень,
реалiзацiї, лiквiдацiї та iншого вибуття, iнвентаризацiї, ремонту, модернiзацiї та переоцiнки
основних засобiв Замовником в перiодi, що перевiрявся, в цiлому здiйснювались у вiдповiдностi
до МСБО № 16 «Основнi засоби».
Станом на 31.12.2012 року на балансi пiдприємства облiковувалось основних засобiв залишковою
вартiстю на суму 1912тис.грн.
Основнi засоби на пiдприємствi розподiлялися за залишковою вартiстю наступним чином:
• Будинки, споруди та передавальнi пристрої – 1659тис.грн.
• Машини та обладнання – 137тис.грн.
• Транспортнi засоби – 115тис.грн.
• Iнструменти, прилади, iнвентар – 1тис.грн.
Облiкова полiтика Пiдприємства, стосовно облiку основних засобiв, протягом перiоду, що
перевiрявся, залишалась незмiнною.
Станом на 31.12.2012 року на балансi пiдприємства облiковувались нематерiальнi активи
залишковою вартiстю на суму 1тис.грн. Аналiтичний та синтетичний облiк, правильнiсть
вiдображення в облiку та звiтностi надходжень та вибуття нематерiальних активiв Замовником в
перiодi, що перевiрявся, в цiлому здiйснювались у вiдповiдностi до МСБО № 38 «Нематерiальнi
активи».
Данi пiдтверджуються проведеною щорiчною iнвентаризацiєю згiдно Наказу Публiчного

акцiонерного товариства «Київський ремонтно-механiчний завод» № 32 вiд 24.10.2012р. Аудитор
не приймав участi у iнвентаризацiї, оскiльки на момент її проведення, вiн не був призначений
аудитором Товариства.
2.3.2. ОБЛIК ЗАПАСIВ.
Аналiтичний та синтетичний облiк, порядок визнання та первiсної оцiнки придбання запасiв
здiйснювались в цiлому у вiдповiдностi до МСБО № 2 «Запаси».
Станом на 31.12.2012 року на пiдприємствi облiковувалося запасiв на суму 739тис.грн., з них:
• Сировина i матерiали – 559тис.грн;
• Запаснi частини – 33тис.грн;
• Паливо – 15тис.грн;
• Купiвельнi напiвфабрикати – 6тис.грн;
• Будiвельнi матерiали – 5тис.грн.;
• Iншi матерiали – 24тис.грн.;
• Готова продукцiя – 97тис.грн.
Данi пiдтверджуються проведеною щорiчною iнвентаризацiєю згiдно наказу Публiчного
акцiонерного товариства «Київський ремонтно-механiчний завод» № 32 вiд 24.10.2012р. Аудитор
не приймав участi у iнвентаризацiї, оскiльки на момент її проведення, вiн не був призначений
аудитором Товариства.
Протягом 2012 року облiкова полiтика стосовно визначення методiв оцiнки вибуття запасiв
залишалась незмiнною. На пiдприємствi встановлено метод списання запасiв на виробництво та
реалiзацiю: середньозваженої собiвартостi – за середнiм вiдсотком.
2.3.3. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБIГУ.
Бухгалтерський облiк витрат у перiодi, що перевiрявся, здiйснювався пiдприємством у
вiдповiдностi до МСБО № 23 «Витрати».
Операцiйнi витрати за 2012 рiк на пiдприємствi склали 5859тис.грн., з них:
• матерiальнi витрати – 1062тис.грн.;
• витрати на оплату працi – 1728тис.грн.;
• вiдрахування на соцiальнi заходи – 620тис.грн.;
• амортизацiя – 306тис.грн.;
• iншi операцiйнi витрати – 2143тис.грн.
Собiвартiсть реалiзованої Замовником продукцiї (товарiв, робiт, послуг) становила за 2012 рiк
3312тис.грн.
2.3.4. ОБЛIК ДЕБIТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТI.
Фiнансовий облiк дебiторської заборгованостi здiйснювався у вiдповiдностi з МСБО № 39
«Фiнансовi iнструменти».
Станом на 31.12.2012 року на пiдприємствi облiковується дебiторська заборгованiсть за товари,
роботи, послуги чистою реалiзацiйною вартiстю на суму 201тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2012 року становить
318тис.грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть товариства станом на 31.12.2012 року становить
162тис.грн.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2012 року за справедливою вартiстю
складають 348тис.грн.
Переважна бiльшiсть дебiторiв пiдтвердила свою заборгованiсть шляхом пiдписання актiв звiрянь
взаєморозрахункiв.
2.3.5. ОБЛIК КОШТIВ I РОЗРАХУНКIВ.
Аудитор пiдтверджує, що за 2012 рiк облiк як грошових коштiв, так i всiх видiв розрахункiв
пiдприємство здiйснювало в цiлому у вiдповiдностi до:
• Наказу Мiнiстерства фiнансiв України «Про затвердження Плану рахункiв бухгалтерського
облiку та Iнструкцiї про його застосування» № 291 вiд 30 листопада 1999 року;
• «Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi» затверджене

Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15 грудня 2004 року № 637;
• Iнструкцiї Постанова «Про затвердження Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в
нацiональнiй валютi» затверджене Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 21
сiчня 2004 року № 22.
Залишок грошових коштiв в нацiональнiй валютi на 31.12.2012 року становить 489тис.грн.
Залишок грошових коштiв в iноземнiй валютi на 31.12.2012 року становить 705тис.грн.
Iншi оборотнi активи пiдприємства складають на 31.12.2012 року 141тис.грн.
2.4. ОБЛIК ПАСИВIВ.
2.4.1. ОБЛIК ВЛАСНОГО КАПIТАЛУ.
Статутний капiтал Товариства має розмiр 733665 грн. (Сiмсот тридцять три тисячi шiстсот
шiстдесят п’ять гривень 00 коп.). Статутний фонд подiлений на 2934660 (Два мiльйони дев’ятсот
тридцять чотири тисячi шiстсот шiстдесят) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю
0,25 грн. кожна. Акцiї випущенi в бездокументарнiй формi. На момент перевiрки статутний фонд
пiдприємства сформований та внесений у повному обсязi.
Станом на 31.12.2012 року в структурi пасивiв пiдприємства переважає власний капiтал.
Так, станом на 31.12.2012 року власний капiтал становив 4668тис.грн. або 88,61% вiд загальної
вартостi пасивiв, а саме:
• Статутний капiтал 734тис.грн. або 15,72% вiд загальної суми власного капiталу
• Резервний капiтал 121тис.грн. або 2,59% вiд загальної суми власного капiталу
• Нерозподiлений прибуток 3813тис.грн. або 81,68% вiд загальної суми власного капiталу.
Залучений капiтал становить на 31.12.2012 року 600тис.грн., або 11,39% вiд загальної вартостi
пасивiв.
Вiдображення в облiку нерозподiленого прибутку та його використання здiйснювалося
Замовником згiдно до Статуту та у вiдповiдностi до чинного законодавства.
Облiк власного капiталу вiдповiдає вимогам мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
2.4.2. ОБЛIК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ I ПЛАТЕЖIВ
Резерв забезпечення виплат персоналу станом на 31.12.2012 року складає 154тис.грн. i в цiлому
вiдповiдає вимогам МСБО №19 «Виплати працiвникам».
Окрiм iншого, ПАТ «Київський ремонтно-механiчний завод» нараховує забезпечення iнших
наступних витрат i платежiв. Загальна сума таких забезпечень на кiнець звiтного року становить
73тис.грн.
2.4.3. ОБЛIК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
Облiк та оцiнка зобов'язань в перiодi, що перевiрявся, здiйснювались у вiдповiдностi до МСБО №
37 «Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи».
В структурi зобов’язань Замовника переважають поточнi зобов’язання.
Сума поточних зобов’язань станом на 31.12.2012 року становила 372тис.грн. або 99% вiд всiх
зобов’язань, з них:
Короткостроковi кредити банкiв – 0,00тис.грн.;
Поточна заборгованiсть за з одержаних авансiв – 105тис.грн.;
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 61тис.грн.;
Поточнi зобов’язання за розрахунками з бюджетом – 35тис.грн.;
Поточнi зобов’язання за розрахунками зi страхування – 50тис.грн.;
Поточнi зобов’язання за розрахунками з оплати працi – 68тис.грн.;
Поточнi зобов’язання за розрахунками з учасниками – 18тис.грн.;
Iншi поточнi зобов’язання – 35тис.грн.
Сума довгострокових зобов’язань станом на 31.12.2012 року становила 1тис.грн.
2.5. ОБЛIК РЕАЛIЗАЦIЇ, ФIНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТIВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ.
За даними аудиту методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про
доходи в перiодi, що перевiрявся, здiйснювались згiдно до МСБО №18 «Дохiд».
Загальний обсяг виручки вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) за 2012 рiк склав 2694тис.грн.
За результатами дiяльностi за 2012 рiк було отримано збиток у розмiрi 538тис.грн. (р.225 гр.3

форма № 2)
Данi фiнансового облiку вiдповiдають формi № 2 «Звiт про фiнансовi результати».
3. ОСОБЛИВА IНФОРМАЦIЯ
Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2012р. складає 4668тис.грн. (ряд. 280 форма 1 – ряд. 480
форма 1 – ряд. 620 форма 1 – ряд. 630 форма 1). Статутний капiтал на 31.12.2012 року становить
734 тис.грн.
Таким чином, вартiсть чистих активiв бiльше статутного капiталу товариства i вiдповiдає вимогам,
встановленим статтею 155 «Цивiльного кодексу України» № 435-IV вiд 16.01.2003 р.
Протягом звiтного перiоду не вiдбулося подiй, визначених частиною першою статтi 41 Закону
України «Про цiннi папери та фондовий ринок» № 3480-IV вiд 23.02.2006 р, що впливають на
фiнансово-господарський стан пiдприємства.
У 2012 роцi, згiдно ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» №514-VI вiд 17.09.2008р.,
межа для визначення значимостi правочину (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) складала 624,6тис.грн. В ходi аудиторської
перевiрки встановлено, що ПАТ «Київський ремонтно-механiчний завод» протягом 2012 року
значимi правочини не вчиняло.
4. АНАЛIЗ ФIНАНСОВОГО СТАНУ
Аналiз балансу на предмет лiквiдностi та платоспроможностi ПАТ «Київський ремонтномеханiчний завод» станом на 31.12.2012р. пiдтверджується розрахунком коефiцiєнтiв лiквiдностi
та фiнансової стабiльностi.
Показники платоспроможностi та фiнансової стабiльностi ПАТ «Київський ремонтно-механiчний
завод» наведенi у додатку № 1.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi станом на 31.12.2012 року складає 3,21 (орiєнтовне позитивне
значення: 0,25-0,5).
Даний коефiцiєнт показує, яка частина боргiв пiдприємства може бути сплачена негайно.
Станом на 01.01.2012 року даний показник склав 2.
Динамiка показника у 2012 роцi свiдчить про стабiльнiсть платоспроможностi пiдприємства.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) станом на 31.12.2012 року складає 7,82 (орiєнтовне
позитивне значення: 1,0-2,0).
Станом на 01.01.2012 року даний показник склав 4,42.
Даний коефiцiєнт показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для
погашення його поточних зобов’язань.
Змiна показника цього коефiцiєнта у 2012 роцi свiдчить про значне покращення стану
пiдприємства для погашення його поточних зобов’язань.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi) на 31.12.2012 року становить 0,87
(орiєнтовне позитивне значення 0,25-0,5). Станом на 01.01.2012 року – 0,83.
Даний коефiцiєнт показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у
його дiяльнiсть.
Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) характеризує залежнiсть пiдприємства вiд
залучених засобiв.
Станом на 31.12.2012 року цей коефiцiєнт становить 0,13 при орiєнтовному позитивному значеннi
0,5-1,0.
В порiвняннi з показником на 01.01.2012 року, який складав 0,2.
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi на 31.12.2012 року становить 5,84. За перiод 2012 року збiльшився,
в порiвняннi з цим показником на 01.01.2012 року – 2,91 (орiєнтовне позитивне значення 0,6-0,8).
Даний коефiцiєнт вiдображає платiжнi можливостi пiдприємства щодо сплати поточних
зобов’язань за умови своєчасного проведення розрахункiв з дебiторами.

Чистий оборотний капiтал пiдприємства на 31.12.2012 року становить - 2538 тис. грн. Його
наявнiсть свiдчить про спроможнiсть пiдприємства сплачувати свої поточнi зобов’язання та
розширювати подальшу дiяльнiсть, що є позитивним фактором в дiяльностi Замовника.
Порiвнюючи з 01.01.2012 роком цей показник за рiк зменшився на 290,00тис.грн.
Коефiцiєнт забезпечення власними оборотними засобами показує забезпеченiсть пiдприємства у
власних коштах.
Оскiльки рекомендоване значення цього показника 0,1>, а фактичне значення 6,82 то
пiдприємство достатньо забезпечене власними коштами.
Збiльшення даного коефiцiєнту протягом 2012 року свiдчить про покращення забезпеченостi
пiдприємства власними коштами.
Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу станом на 31.12.2012 року складає 0,54 i показує, що
власного капiталу достатньо для фiнансування поточної дiяльностi.

Вiд iменi ТОВ «Аудиторська фiрма «Нюанс-Аудит»
Генеральний директор, к.е.н /Фiлозоп О.В./
МП
Сертифiкат серiї А №003583 вiд 18.12.98р.
Свiдоцтво про внесення до єдиного реєстру аудиторських фiрм № 2085 вiд 30.03.2001 року
02066, пр-т Визволителiв, 3 офiс 7, м. Київ, Україна
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики
в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та
розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які
використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація
про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент,
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку;
інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента;
перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами
сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
ПАТ "КРМЗ" займається виробництвом та реалiзацiєю обладнання металевих конструкцiй для
пiдприємств.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Iнформацiя щодо суттєвих придбань або вiдчуджень активiв за останнi п'ять рокiв вiдсутня.
Пiдприємство не планує будь-яких значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з його
господарьскою дiяльнiстю.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання;
спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що
можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та

причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Станом на 31.12.2012 року на балансi пiдприємства облiковувалось основних засобiв залишковою
вартiстю на суму 1912тис.грн.
Основнi засоби на пiдприємствi розподiлялися за залишковою вартiстю наступним чином:
• Будинки, споруди та передавальнi пристрої – 1659тис.грн.
• Машини та обладнання – 137тис.грн.
• Транспортнi засоби – 115тис.грн.
• Iнструменти, прилади, iнвентар – 1тис.грн.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
Основними iстотними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть емiтента є:
- вiдсутнiсть нових технологiй;
- низька платоспроможность замовникiв;
- непомiрно великий податковий тиск дiючого законодавства.
- вiдсутнiсть коштiв на переозброєння технiчних засобiв ПАТ.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства
Протягом 2012р. Товариство сплатило штрафних санкцiй у розмiрi 1868,81грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців
емітента
Дiяльнiть Товариства фiнансується за рахунок власних коштiв, якi залишаються пiсля розподiлу
прибутку.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
Станом на 31.12.2012 укладених, але не виконаних договорiв Товариство не має.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Пiдприємство не планує у 2012 роцi здiйснювати розширення виробництва, реконструкцiю.
Фiнансовий стан емiтента не потребує полiпшення.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
У звiтному роцi емiтент не здiйснював витрат на дослiдження та розробки.
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
Судовi справи, стороною в яких виступає емiтент або його посадовi особи, вiдсутнi.
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

З останнiх трьох рокiв, два роки дiяльнiсть емiтента є прибутковими, один рiк - збитковим.
Фiнансовi результати становили: 2010 рiк збиток у розмiрi 605,0тис.грн., 2011 рiк прибуток у
розмiрi 73,7тис.грн., 2012 рiк збиток у розмiрi 538тис.грн.

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.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

2182.100

1913.000

0.000

0.000

2182.100

1913.000

будівлі та споруди

1785.900

1659.000

0.000

0.000

1785.900

1659.000

машини та
обладнання

219.900

137.000

0.000

0.000

219.900

137.000

транспортні
засоби

148.400

115.000

0.000

0.000

148.400

115.000

інші

27.900

0.000

0.000

0.000

27.900

0.000

2. Невиробничого
призначення:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

машини та
обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

транспортні
засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2182.100

1913.000

0.000

0.000

2182.100

1913.000

Найменування
основних засобів

Усього

Опис Термiни та умови користування основними засобами для кожного окремого об'єкта основних
засобiв визначається у технiчнiй документацiї i зазначається у iнвентарних картках. Суттєвих змiн
у вартостi основних засобiв протягом звiтного перiоду не було. Обмеження на використання
майна емiтента вiдсутнi.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

4668.000

5582.800

Статутний капітал
(тис. грн.)

733.700

733.700

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

733.700

733.700

Опис

Пiд розрахунковою вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина,
яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його
зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв за
звiтний перiод i статутним капiталом становить 3934 тис.грн. Методика розрахунку вартостi
чистих активiв за звiтний та попереднiй перiод не змiнювалась.

Висновок

Вартiсть чистих активiв ПАТ "Київський ремонтно-механiчний завод" станом на 31.12.2012
року бiльша вiд розмiру його статутного капiталу. Вимога п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу
України дотримується.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань

Дата

Непогашена частина

Відсоток за користування

Дата

виникнення

боргу (тис. грн.)

коштами (відсоток річних)

погашення

X

0.000

X

X

X

0.000

X

X

за облігаціями (за
кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН
(за кожним власним
випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

за іншими цінними
паперами (у тому числі
за похідними цінними
паперами)(за кожним
видом):

X

0.000

X

X

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

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

0.000

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

373.000

X

X

Усього зобов'язань

X

373.000

X

X

Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за
цінними паперами
у тому числі:

Опис:

В структурi зобов'язань Замовника переважають поточнi зобов'язання. Сума поточних
зобов’язань станом на 31.12.2012 року становила 372тис.грн. або 99% вiд всiх зобов’язань, з
них: Короткостроковi кредити банкiв – 0,00тис.грн.; Поточна заборгованiсть за з одержаних
авансiв – 105тис.грн.; Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 61тис.грн.;
Поточнi зобов’язання за розрахунками з бюджетом – 35тис.грн.; Поточнi зобов’язання за
розрахунками зi страхування – 50тис.грн.; Поточнi зобов’язання за розрахунками з оплати
працi – 68тис.грн.; Поточнi зобов’язання за розрахунками з учасниками – 18тис.грн.; Iншi
поточнi зобов’язання – 35тис.грн. Сума довгострокових зобов’язань станом на 31.12.2012
року становила 1тис.грн.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці
новин

Вид інформації

1

2

3

15.03.2012

15.03.2012

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 загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так

Ні

Реєстраційна комісія
Акціонери

X
X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть): -

Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Підняттям карток

Ні

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): -

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так
Реорганізація
Внесення змін до статуту товариства

Ні
X

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх
повноважень

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про
дострокове припинення їх повноважень

X

Інше (запишіть): -

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

2

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

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

4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi Наглядової Ради iнших
комiтетiв не створено.

Інші (запишіть)

У складi Наглядової Ради iнших
комiтетiв не створено.

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
Винагорода є фіксованою сумою

Ні

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)

Заробiтна плата членам
Наглядової ради призначається
рiшенням загальних зборiв
акцiонерiв Товариства.

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): Особи, яким суд заборонив займатися певною дiяльнiстю, не
можуть бути посадовими особами товариства, якщо воно здiйснює цей вид
дiяльностi. Особи, якi мають непогашену судимiсть за крадiжки, хабарництво та
iншi корисливi злочини, не можуть займати у товариствi керiвнi посади i посади,
пов'язанi з матерiальною вiдповiдальнiстю.

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

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)

-

Так

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 4.00
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

Члени правління (директор)

Загальні збори
акціонерів

Засідання
наглядової
ради

Засідання
правління

Так

Ні

Так

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Так

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): -

Ні

Ні

Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Так

Ні

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

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління

Так

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Так

Так

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган (правління)

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Положення про ознайомлення з
iнформацiєю акцiонерiв, що
стосується дiяльностi товариства.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
Документи
пресі,
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетінформаційній
на загальних
безпосередньо
на запит
сторінці
базі даних
в
зборах
акціонера акціонерного
ДКЦПФР про
акціонерному
товариства
товаристві
ринок цінних
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Ні

Так

Ні

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

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Ні

Так

Ні

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

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

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Правління або директор

X

Інше (запишіть)

-

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором

X
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

Ні

X
Iншi причини вiдсутнi

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

X
Iншi органи, крiм
вищезазначених, перевiрки не
здiйснювали.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів

Ні
X

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

-

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) 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): Товариство не планує залучати iнвестицiї перелiченими
способами протягом трьох наступних рокiв.

X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

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
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній
системі України (далі - особа)?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:

акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

У зв'язку з прийняттям рiшення
про переведення випуску акцiй
Товариства з документарної
форми iснування в
бездокументарну форму iснування
(дематерiалiзацiю).

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року -

Звіт про корпоративне управління*
Мета провадження діяльності фінансової установи
Метою провадження фiнансової дiяльностi Товариство є отримання прибутку.
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою
установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
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.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність
таких заходів.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або відсутність такої системи.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю).
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі
протягом останіх п`яти років.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та

результати їх розгляду.
-

КОДИ
Дата(рік, місяць, 2013 | 01 |
01
число)
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Київський
ремонтно-механiчний завод"
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Територія

01412710

за КОАТУУ 8038900000

Організаційноправова форма
господарювання

Публічне акціонерне товариство

за КОПФГ
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Орган
державного
управління
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-

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

28.92

Середня кількість
працівників

50

Одиниця виміру:
тис.грн.
Адреса

03067, м.Київ, вул. Граматна, 6

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

V

Баланс
на 31.12.2012 р.
Актив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

- залишкова вартість

010

3

1

- первісна вартість

011

30

24

- накопичена амортизація

012

( 27 )

( 23 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

0

0

- залишкова вартість

030

2179

1912

- первісна вартість

031

5572

5429

- знос

032

( 3393 )

( 3517 )

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

(0)

(0)

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

Основні засоби:

Довгострокові біологічні активи:

Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

307

348

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної
нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

102

95

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

2

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

2591

2358

Виробничі запаси

100

771

636

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

201

6

Готова продукція

130

279

97

Товари

140

0

0

Векселі одержані

150

0

0

- чиста реалізаційна вартість

160

164

201

- первісна вартість

161

439

476

- резерв сумнівних боргів

162

( -275 )

( -275 )

- за бюджетом

170

30

318

- за виданими авансами

180

222

155

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

172

162

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

- в національній валюті

230

1051

489

- у т.ч. в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

606

705

Інші оборотні активи

250

159

141

Усього за розділом II

260

3655

2910

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

6246

5268

II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Пасив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Статутний капітал

300

734

734

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

0

0

Резервний капітал

340

121

121

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

4351

3813

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

5206

4668

Частка меншості

385

0

0

Забезпечення виплат персоналу

400

140

154

Інші забезпечення

410

73

73

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

Усього за розділом II

430

213

227

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

0

1

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

34

61

- з одержаних авансів

540

615

105

- з бюджетом

550

56

35

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

29

50

- з оплати праці

580

57

68

I. Власний капітал

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

ІV. Поточні зобов’язання

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з учасниками

590

18

18

- 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

18

35

Усього за розділом IV

620

827

372

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

6246

5268

Примітки

Станом на 31.12.2012р. на балансi пiдприємства облiковується активiв на
загальну суму 5268тис.грн., з них найбiльшу питому вагу складають основнi
засоби по залишковiй вартостi 1912тис.грн. (36,29%), дебiторська
заборгованiсть за товари, роботи, послуги за чистою реалiзацiйною вартiстю –
201тис.грн. (3,81%), готова продукцiя – 97тис.грн. (1,84%), виробничi запаси в
сумi 642тис.грн. (12,19%), довгостроковi фiнансовi iнвестицiї за справедливою
вартiстю – 348тис.грн. (6,61%) та грошовi кошти в iноземнiй валютi –
705тис.грн. (13,38%).
Аудитор в цiлому пiдтверджує правильнiсть класифiкацiї та оцiнки активiв
пiдприємства, а також правильнiсть вiдображення їх у бухгалтерському облiку
Резерв забезпечення виплат персоналу станом на 31.12.2012 року складає
154тис.грн. i в цiлому вiдповiдає вимогам МСБО №19 «Виплати
працiвникам».
Окрiм iншого, ПАТ «Київський ремонтно-механiчний завод» нараховує
забезпечення iнших наступних витрат i платежiв. Загальна сума таких
забезпечень на кiнець звiтного року становить 73тис.грн.
Облiк та оцiнка зобов'язань в перiодi, що перевiрявся, здiйснювались у
вiдповiдностi до МСБО № 37 «Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi
активи».
В структурi зобов’язань Замовника переважають поточнi зобов’язання.
Сума поточних зобов’язань станом на 31.12.2012 року становила 372тис.грн.
або 99% вiд всiх зобов’язань, з них:
Короткостроковi кредити банкiв – 0,00тис.грн.;
Поточна заборгованiсть за з одержаних авансiв – 105тис.грн.;
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 61тис.грн.;
Поточнi зобов’язання за розрахунками з бюджетом – 35тис.грн.;
Поточнi зобов’язання за розрахунками зi страхування – 50тис.грн.;
Поточнi зобов’язання за розрахунками з оплати працi – 68тис.грн.;
Поточнi зобов’язання за розрахунками з учасниками – 18тис.грн.;
Iншi поточнi зобов’язання – 35тис.грн.
Сума довгострокових зобов’язань станом на 31.12.2012 року становила
1тис.грн.
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ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

010

2694

0

Податок на додану вартість

015

-436

0

Акцизний збір

020

(0)

(0)

025

(0)

(0)

Інші вирахування з доходу

030

(0)

(0)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)

035

2258

0

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( -3312 )

(0)

- прибуток

050

0

0

- збиток

055

( -1054 )

(0)

Інші операційні доходи

060

3452

0

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( -2672 )

(0)

Витрати на збут

080

( -6 )

(0)

Інші операційні витрати

090

( -350 )

(0)

Валовий:

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у
наслідок сільськогосподарської діяльності

091

(0)

(0)

- прибуток

100

0

0

- збиток

105

( -640 )

(0)

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

92

0

Інші доходи

130

12

0

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною
допомогою (131)

131

Фінансові витрати

140

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

150

(0)

(0)

Інші витрати

160

( -12 )

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від операційної діяльності:

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток

170

0

0

- збиток

175

( -538 )

(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

(0)

(0)

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

- прибуток

190

0

0

- збиток

195

( -538 )

(0)

- доходи

200

0

0

- витрати

205

(0)

(0)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(0)

(0)

Частка меншості

215

0

0

- прибуток

220

0

0

- збиток

225

( -538 )

(0)

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Надзвичайні:

Чистий:

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

230

1062

0

Матеріальні затрати

Витрати на оплату праці

240

1728

0

Відрахування на соціальні заходи

250

620

0

Амортизація

260

306

0

Інші операційни витрати

270

2143

0

Разом

280

5859

0

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

2934660

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

2934660

0

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

-0.18

0

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту
акцію

330

-0.18

0

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Примітки

Бухгалтерський облiк витрат у перiодi, що перевiрявся, здiйснювався
пiдприємством у вiдповiдностi до МСБО № 23 «Витрати».
Операцiйнi витрати за 2012 рiк на пiдприємствi склали 5859тис.грн., з них:
• матерiальнi витрати – 1062тис.грн.;
• витрати на оплату працi – 1728тис.грн.;
• вiдрахування на соцiальнi заходи – 620тис.грн.;
• амортизацiя – 306тис.грн.;
• iншi операцiйнi витрати – 2143тис.грн.
Собiвартiсть реалiзованої Замовником продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
становила за 2012 рiк 3312тис.грн.
За даними аудиту методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку
iнформацiї про доходи в перiодi, що перевiрявся, здiйснювались згiдно до
МСБО №18 «Дохiд».
Загальний обсяг виручки вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) за 2012 рiк
склав 2694тис.грн.
За результатами дiяльностi за 2012 рiк було отримано збиток у розмiрi
538тис.грн. (р.225 гр.3 форма № 2)
Данi фiнансового облiку вiдповiдають формi № 2 «Звiт про фiнансовi
результати».
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V

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

5777

0

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

0

0

Повернення авансів

030

255

0

Установ банків відстотків 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

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

0

0

Інші надходження

080

120

0

Товарів (робіт, послуг)

090

( -3154 )

(0)

Авансів

095

(0)

(0)

Повернення авансів

100

( -76 )

(0)

Працівникам

105

( -1380 )

(0)

Витрат на відрядження

110

(0)

(0)

Стаття
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:

Витрачання на оплату:

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

( -461 )

(0)

Зобов'язань з податку на прибуток

120

(0)

(0)

Відрахувань на соціальні заходи

125

( -689 )

(0)

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових
платежів)

130

( -976 )

(0)

Цільових внесків

140

(0)

(0)

Інші витрачання

145

(0)

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

-584

0

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

-584

0

- фінансових інвестицій

180

12

0

- необоротних активів

190

29

0

- майнових комплексів

200

0

0

- відсотки

210

0

0

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

350

0

- фінансових інвестицій

240

( -350 )

(0)

- необоротних активів

250

( -12 )

(0)

- майнових комплексів

260

(0)

(0)

Інші платежі

270

(0)

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

29

0

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

29

0

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

0

0

Інші надходження

330

92

0

Погашення позик

340

(0)

(0)

Сплачені дивіденди

350

(0)

(0)

Інші платежі

360

(0)

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

0

0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

0

0

Чистий рух коштів за звітній період

400

-463

0

Залишок коштів на початок року

410

1657

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:

Отримані:

Придбання:

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Залишок коштів на кінець року

430

1194

0

Примітки

Аудитор пiдтверджує, що за 2012 рiк облiк як грошових коштiв, так i всiх
видiв розрахункiв пiдприємство здiйснювало в цiлому у вiдповiдностi до:
• Наказу Мiнiстерства фiнансiв України «Про затвердження Плану рахункiв
бухгалтерського облiку та Iнструкцiї про його застосування» № 291 вiд 30
листопада 1999 року;
• «Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi»
затверджене Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15
грудня 2004 року № 637;
• Iнструкцiї Постанова «Про затвердження Iнструкцiї про безготiвковi
розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi» затверджене Постановою
Правлiння Нацiонального банку України вiд 21 сiчня 2004 року № 22.
Залишок грошових коштiв в нацiональнiй валютi на 31.12.2012 року становить
489тис.грн.
Залишок грошових коштiв в iноземнiй валютi на 31.12.2012 року становить
705тис.грн.
Iншi оборотнi активи пiдприємства складають на 31.12.2012 року 141тис.грн.
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Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

01412710

за КОАТУУ 8038900000

Організаційно-правова
форма господарювання

Публічне акціонерне товариство

Орган державного
управління

за КОПФГ

231

за СПОДУ

-

Вид економічної діяльності

за КВЕД

28.92

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

V
Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.

Стаття

Код

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатковий
вкладений
капітал

Інший
додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

Неоплачений
капітал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на
початок року

050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на початок року

Вилучений
Разом
капітал

Коригування:

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)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130

0

0

0

0

0

-538

0

0

0

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 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

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

Дооцінка нематеріальних активів 100
Уцінка нематеріальних активів

Чистий прибуток (збиток) за
звітний період
Розподіл прибутку:

Внески учасників:

Вилучення капіталу:

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

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

-538

0

0

0

Залишок на кінець року

300

734

0

0

0

121

3813

0

0

4668

Примітки

Статутний капiтал Товариства має розмiр 733665 грн. (Сiмсот тридцять три тисячi шiстсот шiстдесят п’ять гривень
00 коп.). Статутний фонд подiлений на 2934660 (Два мiльйони дев’ятсот тридцять чотири тисячi шiстсот
шiстдесят) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Акцiї випущенi в
бездокументарнiй формi. На момент перевiрки статутний фонд пiдприємства сформований та внесений у повному
обсязi.
Станом на 31.12.2012 року в структурi пасивiв пiдприємства переважає власний капiтал.
Так, станом на 31.12.2012 року власний капiтал становив 4668тис.грн. або 88,61% вiд загальної вартостi пасивiв, а
саме:
• Статутний капiтал 734тис.грн. або 15,72% вiд загальної суми власного капiталу
• Резервний капiтал 121тис.грн. або 2,59% вiд загальної суми власного капiталу
• Нерозподiлений прибуток 3813тис.грн. або 81,68% вiд загальної суми власного капiталу.
Залучений капiтал становить на 31.12.2012 року 600тис.грн., або 11,39% вiд загальної вартостi пасивiв.
Вiдображення в облiку нерозподiленого прибутку та його використання здiйснювалося Замовником згiдно до
Статуту та у вiдповiдностi до чинного законодавства.
Облiк власного капiталу вiдповiдає вимогам мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.

Керівник

А.Є. Курдюков

Головний бухгалтер

Н.Б. Боровикова

Інші зміни в капіталі:

Інформація щодо аудиторського висновку
1.1. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ.
На пiдставi договору № 71/ЦП вiд 15.03.2013 року, укладеного мiж Публiчним акцiонерним
товариством «Київський ремонтно-механiчний завод» (далi – Замовник, Пiдприємство, ПАТ
«КРМЗ») та Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Нюанс-Аудит»
(далi – Виконавець, Аудитор, ТОВ «АФ «Нюанс-Аудит»), останнiм проведено аудиторську
перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Замовника за перiод з 01.01.2012 р. по 31.12.2012р.
Метою аудиту є:
Висловлення власної професiйної думки Аудитора стосовно повноти та достовiрностi
бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi Замовника та визначення показникiв його
фiнансового стану за перiод дiяльностi з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року.
1.2. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРА.
Найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Нюанс-Аудит»
Код ЄДРПОУ: 30303488
Органiзацiйно-правова форма: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 2085 видане згiдно
рiшенню Аудиторської палати України вiд 30 березня 2001р. № 100
Свiдоцтво чинне до 24 лютого 2016 року.
Адреса:
02660, м. Київ, пр-т Визволителiв, 3, офiс 7
Телефон/факс: 516-516-0; 536-16-50.
Генеральний директор ТОВ «АФ «Нюанс-Аудит», к.е.н. Фiлозоп Олег Володимирович, сертифiкат
аудитора серiя А № 003583, виданий згiдно рiшення Аудиторської палати України № 73 вiд 18
грудня 1998 року, сертифiкат чинний до 18 грудня 2017 року, згiдно рiшення Аудиторської палати
України № 261/2 вiд 29 вересня 2012 року.
1.3. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА.
Найменування емiтента: Публiчне акцiонерне товариство «Київський ремонтно-механiчний завод»
Код ЄДРПОУ: 01412710
Органiзацiйно-правова форма емiтента: публiчне акцiонерне товариство
№ свiдоцтва про державну реєстрацiю (перереєстрацiю) та дата видачi свiдоцтва: Виписка Серiя
ААБ №023069 видана 05.07.2011р. Солом’янською районною в м. Києвi державною
адмiнiстрацiєю. Запис в ЄДР № 1 073 120 0000 000355 вiд 04.05.1994р.
Дата внесення змiн до установчих документiв: 05.07.2011 року статут зареєстровано в новiй
редакцiї.
Юридична адреса та мiсцезнаходження: 03067, Україна, м. Київ, вул. Гарматна, 6
Телефон: 456-60-45
Основнi види дiяльностi:
28.92 – виробництво машин та устатковання для добувної промисловостi та будiвництва;
28.99 – виробництво iнших машин i устатковання спецiального призначення, н.в.i.у.;
24.33 – холодне штампування та гнуття;
25.11 – виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй;
25.12 – виробництво металевих дверей i вiкон;
25.93 – виробництво виробiв iз дроту, ланцюгiв i пружин.
Кiлькiсть акцiонерiв: всього 468, в т.ч.:
• фiзичнi особи – 459
• Юридичнi особи – 9
Дата та № реєстрацiї випуску цiнних паперiв: 05.09.2011р., № 991/1/10.
Орган який здiйснив реєстрацiю випуску цiнних паперiв: Управлiння ДКЦПФР в м. Києвi та
Київськiй обл.
Вид цiнних паперiв – акцiї.
Тип та категорiя цiнних паперiв: простi iменнi.
Номiнальна вартiсть цiнних паперiв: 0,25грн.
Загальна кiлькiсть цiнних паперiв, яка облiковується за кодом: 2934660 штук, що формує

статутний фонд товариства загальною вартiстю 733665,00грн.
Станом на 31.12.2012 року акцiї розподiленi таким чином:
335480шт. акцiй, що складає 11,43% Статутного фонду належать юридичним особам.
2599180шт. акцiй, що складає 88,57% Статутного фонду належать фiзичним особам
Особи, якi володiють бiльше як 10% Статутного капiталу:
№ п/п Код ЄДРПОУ, iдентифiкацiйний код Найменування, П.I.Б. Кiлькiсть акцiй Частина у
статутному фондi,%
1 1989003932 Тараторiн Ю.М. 985 640 33,59
2 1333803010 Резнiченко В.Ф. 734 165 25,02
РАЗОМ 1 719 805 58,61
Лiцензiя на право ведення реєстру: ПрАТ «Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв, ЄДРПОУ
35917889. Лiцензiя Серiя АВ №498004 видана Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку 19.11.2009. Термiн дiї Лiцензiї до 27.05.2019р.
Перевiрка розпочата 18.03.2013 року, закiнчена 18.04.2013 року.
Дата видачi висновку – 19.04.2013 року.
Особами, вiдповiдальними за ведення фiнансово-господарської дiяльностi та пiдготовку
фiнансової звiтностi Замовника на дату перевiрки були:
Головний бухгалтер – Боровикова Нiна Бакиджанiвна (увесь перiод, що перевiрявся), призначена
згiдно Наказу № 16-к вiд 01.02.2006р.
Голова правлiння – Курдюков Андрiй Євгенович (увесь перiод, що перевiрявся), призначений
згiдно Наказу № 44-к вiд 19.02.2003р., Протокол № 7 Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ «КРМЗ»
вiд 19.02.2003р.
Користувачi висновку:
Правлiння ПАТ «Київський ремонтно-механiчний завод»;
Акцiонери ПАТ «Київський ремонтно-механiчний завод»;
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi.
1.4. УМОВНО – ПОЗИТИВНА ДУМКА НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА.
Аудиторський висновок складено у вiдповiдностi до:
статей 40 та 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» № 3480-IV вiд 23.02.2006
р.;
Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками
фондового ринку, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку № 1528 вiд 19 грудня 2006р.;
Методичних рекомендацiй, щодо пiдготовки аудиторського висновку при перевiрцi вiдкритих
акцiонерних товариств та пiдприємств - емiтентiв облiгацiй (крiм комерцiйних банкiв), схвалених
протоколом засiдання Аудиторської палати України № 99 вiд 23 лютого 2001 р.;
Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1360 вiд 29.09.2011 року «Про
затвердження вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики);
Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики, рiшення Аудиторської палати
України вiд 18.04.2003 № 122/2 «Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики
Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв»:
Мiжнародного стандарту аудиту № 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової
звiтностi»;
Мiжнародного стандарту аудиту № 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора»;
Мiжнародного стандарту аудиту № 710 «Порiвняльна iнформацiя - вiдповiднi показники i
порiвняльна фiнансова звiтнiсть».
Мiжнародного стандарту аудиту № 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в
документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть».
Пiд час пiдготовки звiту використано концептуальну основу, що ґрунтується на мiжнародних

стандартах бухгалтерського облiку.
Пiдприємством було надано документи, котрi дають уяву i дозволяють висловити думку
незалежного аудитора щодо його фiнансової звiтностi за перiод дiяльностi з 01.01.2012 року по
31.12.2012 року та зробити висновки щодо його фiнансового стану на 31.12.2012 року.
- установчi документи;
- первиннi бухгалтерськi документи, регiстри аналiтичного та синтетичного облiку;
- баланс (звiт про фiнансовий стан) ПАТ «Київський ремонтно-механiчний завод» станом на
31.12.2012 року з валютою балансу 5268 тис. грн.;
- звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупнi прибутки i збитки) ПАТ «Київський ремонтномеханiчний завод» за 2012 рiк;
- звiт про рух грошових коштiв ПАТ «Київський ремонтно-механiчний завод» за 2012 рiк;
- звiт про власний капiтал ПАТ «Київський ремонтно-механiчний завод» за 2012 рiк;
- примiтки до рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «Київський ремонтно-механiчний завод» за 2012
рiк;
- розрахунок вартостi чистих активiв станом на 31.12.2012р.
Масштаб проведення аудиту вiдповiдає вимогам Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть»,
Мiжнародним стандартам аудиту. Пiд час аудиту зроблено дослiдження доказiв з метою
обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у вiдповiднiй звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi
застосованих принципiв облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та
звiтностi у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв, чинним протягом перiоду перевiрки.
Перевiрку сплановано i проведено з достатньою впевненiстю в тому, що звiтнiсть не мiстить
суттєвих викривлень.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової
звiтностi та за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для
забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок
шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiстю Аудитора є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi Пiдприємства за 2012
рiк на основi результатiв аудиту.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо
сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження Аудитора,
включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або
помилки.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються
складання та достовiрного подання Публiчним акцiонерним товариством «Київський ремонтномеханiчний завод» фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi
вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього
контролю. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик,
прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання
фiнансової звiтностi.
Пiд час проведення перевiрки Аудитором здiйснено планування i виконання аудиторських
процедур, у масштабi яких було забезпечено одержання обсягу аудиторських доказiв, достатнiх
для формування обґрунтованої впевненостi аудитора у правильностi його думки щодо всiх
суттєвих аспектiв iнформацiї, що перевiрялась.
Пiд час аудиту зроблено дослiдження доказiв з метою обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих
у вiдповiднiй звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих Замовником принципiв облiку
нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, чинних
протягом перiоду перевiрки.
Проведена аудиторська перевiрка забезпечує розумну основу для висловлення думки незалежного
аудитора стосовно фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Київський
ремонтно-механiчний завод» за 2012 рiк.
Висновки чи рiшення, якi суперечать чинному законодавству, аудитору не вiдомi.
Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки:
Аудитор не спостерiгав за щорiчною iнвентаризацiєю основних засобiв, нематерiальних активiв,

товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв та розрахункiв, яка була проведена
згiдно Наказу Публiчного акцiонерного товариства «Київський ремонтно-механiчний завод» № 32
вiд 24.10.2012р., оскiльки на той момент Аудитор не був призначений Аудитором Товариства.
Крiм того, Аудитору не вдалося на момент складення цього висновку отримати документальне
пiдтвердження дебiторської та кредиторської заборгованостей в повному обсязi.
Пiд час аудиторської перевiрки були виявленi деякi порушення бухгалтерського та податкового
облiку, однак данi порушення мають обмежений вплив на фiнансову звiтнiсть та не впливають на
фiнансовий стан пiдприємства.
Висловлення думки:
Наслiдки проведеної аудиторської перевiрки свiдчать, що узагальнюючi показники рiчної звiтностi
про фiнансовi результати та рiчного балансу Публiчного акцiонерного товариства «Київський
ремонтно-механiчний завод» станом на 31.12.2012 року, за винятком можливого впливу питання,
вказаного у абзацi "Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки", вiдповiдають залишкам
на рахунках в Головнiй книзi, не суперечать аналiтичному облiку, первинним документам та
iснуючим нормативам, на пiдставi чого можна зробити висновок про їх достовiрнiсть, повноту i
вiдповiднiсть чинному законодавству, а сама фiнансова звiтнiсть надає достовiрну та справедливу
iнформацiю про фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства «Київський ремонтномеханiчний завод» станом на 31.12.2012 року.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Примiтки до фiнансової звiтностi
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року
(у тисячах гривень)
1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
ПАТ «Київський ремонтно-механiчний завод» (надалi – Пiдприємство) було засновано згiдно з
Наказом Корпорацiї «Укрспецмонтаж» 04.04.1994 року. Код ЄДРПОУ 01412710.
Юридична адреса Пiдприємства: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 6.
Фактична адреса Пiдприємства: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 6
Предметом дiяльностi Пiдприємства є наступнi напрямки:
• Виробництво машин i устаткування для добувної промисловостi та будiвництва;
• Виробництво машин i устаткування спецiального призначення;
• Холодне штампування та гнуття;
• Виробництво будiвельних металевих конструкцiй та їх частин;
• Виробництво металевих дверей та вiкон;
• Виробництво виробiв iз дроту, ланцюгiв та пружин.
Фактично у 2012 роцi Пiдприємство здiйснювало господарську дiяльнiсть по виробництву та
реалiзацiї металевих конструкцiй загального та спецiального призначення.
2. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ
Основнi пiдходи до складання фiнансової звiтностi
Вiдповiднiсть про вiдповiднiсть МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть, що надається за 2012 р., пiдготовлена
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи всi прийнятi i
чиннi на 31.12.2012 року МСФЗ та iнтерпретацiї Комiтету з Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi , i повнiстю їм вiдповiдає.
ПАТ «Київський ремонтно-механiчний завод» вперше застосовує МСФЗ за рiк, що закiнчився 31
грудня 2012 року, тому датою переходу на МСФЗ є 1 сiчня 2011 року. Останнi звiти, складенi
згiдно з П(С)БО, були поданi за рiк, що завершився 31 грудня 2011 року. Перша фiнансова
звiтнiсть складена за МСФЗ, включає примiтки, наведенi нижче.
Принцип оцiнки. Фiнансова звiтнiсть пiдприємства пiдготовлена виходячи з принципу оцiнки за
фактичними витратами.
Функцiональна валюта. Функцiональною валютою пiдприємства є нацiональна валюта України –
гривня (UAH).
Валюта подання фiнансової звiтностi. Дана звiтнiсть представлена в нацiональнiй валютi України гривнi (UAH).
Основа подання iнформацiї
Фiнансова звiтнiсть представлена в українських гривнях. Iнформацiя розкрита в тисячах гривень, з
округленням до десятих. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципу iсторичної
вартостi за винятком деяких статей основних засобiв, якi облiковуються за справедливою
вартiстю.
Пiдприємство веде бухгалтерський облiк в українських гривнях ("грн." або "гривня") вiдповiдно
до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України (надалi – П(С)БО) та iншого чинного
українського законодавства з бухгалтерського облiку. Українськi принципи бухгалтерського
облiку вiдрiзняються вiд загальноприйнятих МСБО. Отже, ця фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена на
основi бухгалтерських записiв Пiдприємства, мiстить коригування, якi необхiдно було внести у
фiнансову звiтнiсть для того, щоб вона вiдповiдала МСБО.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi згiдно з МСБО керiвництву Пiдприємства необхiдно робити
оцiнки та припущення, якi мають вплив на зазначенi суми активiв та зобов’язань, розкриття
умовних активiв та зобов’язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi та опублiкованi суми

прибутку та витрат протягом звiтного перiоду. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких
оцiнок
Основнi засоби
До основних засобiв пiдприємство вiдносить активи, термiн корисного використання яких бiльше
одного року або операцiйного циклу (якщо тривалiсть такого циклу бiльше одного року) та
вартiсть яких перевищує 2500 грн. (за виключенням сум непрямих податкiв, що пiдлягають
вiдшкодуванню).
Основнi засоби облiковуються за такими групами:
• група 1 – земельнi дiлянки;
• група 3 – будiвлi, споруди, передавальнi пристрої;
• група 4 – машини та обладнання, в т.ч. група обчислювальної технiки i зв'язку;
• група 5 – транспортнi засоби;
• група 6 – iнструменти, прилади, iнвентар (меблi);
• група 9 – iншi основнi засоби.
Об'єкт основних засобiв вважається активом (для зарахування на баланс) тодi, коли такий об'єкт
введено в експлуатацiю (доставлений в потрiбне мiсце i приведено в стан, що забезпечує його
функцiонування згiдно з планами керiвництва пiдприємства).
Основнi засоби, що утримуються у виробничих цiлях, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан за
первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї за винятком незавершеного
будiвництва, що вiдображається за iсторичною вартiстю.
Прибутки або збитки, що виникають внаслiдок вибуття об'єкта основних засобiв, визначаються як
рiзниця мiж доходом вiд реалiзацiї i балансовою вартiстю активу та вiдображаються в складi звiту
про сукупнi прибутки i збитки. Витрати на лiквiдацiю об’єктiв основних засобiв визнаються
витратами перiоду одночасно з визнанням доходу вiд оприбуткування ТМЦ, отриманих внаслiдок
такої лiквiдацiї.
Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв прирiвнюється до нуля.
Амортизацiя
Нарахування амортизацiї вiдображається в звiтi про прибутки i збитки на основi прямолiнiйного
методу виходячи з вартостi, що амортизується, з урахуванням наступних термiнiв корисної
експлуатацiї:
Категорiя активiв Термiн корисної експлуатацiї, рокiв
Будiвлi i споруди 10-30
Транспортнi засоби 12
Обладнання 6-12
Меблi 3 – 5
Офiсне i комп'ютерне устаткування 3 – 7
Iншi основнi засоби 2 – 5
Нарахування амортизацiї активу припиняється на одну з дат, яка настає ранiше: на дату, з якої
актив класифiкують як утримуваний для продажу вiдповiдно до МСФЗ 5 «Довгостроковi активи,
призначенi для продажу, i дiяльнiсть, що припиняється», або на дату, з якої припиняють визнання
об'єкта основних засобiв.
Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйною нерухомiстю пiдприємство визнає земельнi дiлянки (на правi власностi) або будови
(будiвлi, споруди), утримуванi з метою отримання орендних платежiв вiдповiдно до МСБО 40
«Iнвестицiйна нерухомiсть».
Оцiнка iнвестицiйної нерухомостi за визнання здiйснюється за її собiвартостi. В собiвартiсть
придбаної iнвестицiйної нерухомостi включається цiна її придбання i будь-якi витрати,
безпосередньо пов'язанi з придбанням.
Облiк iнвестицiйної нерухомостi ведеться за такими групами:
• група 01 – iнвестицiйна нерухомiсть-земельнi дiлянки;
• група 02 – iнвестицiйна нерухомiсть-будинки i споруди.
Основним критерiєм для подiлу iнвестицiйної та операцiйної нерухомостi у випадку, якщо один i

той же об’єкт основних засобiв використовується як iнвестицiйна, так i як операцiйна нерухомiсть
(при неможливостi подiлу об'єкта на частини) приймається площа використання такого об’єкта.
При цьому пiдприємство визнає об'єкт iнвестицiйною нерухомiстю, якщо в оперативну оренду
передано бiльше 50 % його площi.
Суми прямих витрат на утримання об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi вiдноситься на iншi витрати
операцiйної дiяльностi.
Нематерiальнi активи
Витрати на придбання окремого придбаного нематерiального активу мiстять цiну його придбання,
включаючи ввiзнi мита i невiдшкодованi податки на придбання, i витрати, якi можна прямо
вiднести до пiдготовки даного активу для використання за призначенням.
Витрати пiдприємства, пов'язанi з науково технiчним забезпеченням господарської дiяльностi,
списуються на витрати поточного перiоду по мiрi їх виконання.
Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв прирiвнюється до нуля.
Iнвентаризацiйна комiсiя щорiчно перевiряє об'єкти нематерiальних активiв на предмет їх
знецiнення за групами.
Амортизацiя нематерiальних активiв. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв
пiдприємство здiйснює iз застосуванням прямолiнiйного методу нарахування амортизацiї,
протягом строку їх корисного використання.
Витрати на придбання, розробку, утримання, полiпшення нематерiальних активiв з метою
визнання та оцiнки об'єкта нематерiальних активiв вiдображаються за такими групами:
• група 1 – права користування природними ресурсами;
• група 2 – права користування майном;
• група 3 – права на комерцiйнi позначення;
• група 4 – права на об'єкти промислової власностi;
• група 5 – авторське право та сумiжнi з ним права;
• група 6 – iншi нематерiальнi активи.
Придбанi на термiн бiльше одного року патенти i лiцензiї визнаються в фiнансовiй звiтностi
нематерiальними активами.
Iнвестицiї
Всi iнвестицiї первiсно оцiнюються за собiвартiстю, яка, на думку найвищого управлiнського
персоналу, вiдповiдає справедливiй вартостi i включає всi витрати, пов'язанi iз здiйсненням
iнвестицiй.
Iнвестицiї, що квалiфiкуються як призначенi до продажу, не мають ринкових котирувань i чию
справедливу вартiсть неможливо достовiрно визначити, згодом вимiрюються за собiвартiстю за
вирахуванням величини знецiнення
Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї враховуються iз застосуванням методу участi в капiталi. У
вiдповiдностi з методом участi iнвестицiї в асоцiйованi компанiї спочатку визнаються за
собiвартiстю з подальшим збiльшенням або зменшенням на величину частки iнвестора в
прибутках або збитках асоцiйованої компанiї. Частка iнвестора в прибутках або збитках
асоцiйованої компанiї вiдображається в звiтi про прибутки i збитки iнвестора. Доходи, отриманi
вiд об'єкта iнвестування, зменшують вартiсть iнвестицiй. Може виникати необхiднiсть в
коректуваннi балансової вартостi для вiдображення змiн пропорцiйної частки участi iнвестора в
об'єктi iнвестицiй, що виникають в результатi змiн у власному капiталi об'єкта iнвестицiй, якi не
були включенi в його звiт про прибутки i збитки. Такi змiни включають i тi, якi виникають
внаслiдок переоцiнки основних засобiв, курсових рiзниць. Частка iнвестора у цих змiнах
визнається безпосередньо в капiталi iнвестора.
Протягом 2012 року Пiдприємство iнвестувало оборотнi кошти в придбання вiдсоткових iменних
облiгацiй ПАТ «Днiпропетровський агрегатний завод» (код ЄДРПОУ 14311614), з метою
отримання доходу у виглядi, нарахованих вiдсоткiв. Iнвестицiї облiковуються на рахунку
«Iнвестицiї непов’язаним сторонам» за справедливою вартiстю. Данi iнвестицiї класифiкованi, як
утримуванi до погашення, на пiдставi вiдсутностi планiв управлiнського персоналу щодо їх
реалiзацiї. Задля визначення справедливої вартостi альтернативним джерелом вкладень обрана
ставка 17% рiчних для гривневих депозитiв юридичних осiб.

Запаси
Запаси вiдображаються по найменшiй з двох оцiнок: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї.
Метод оцiнки вартостi вибуття запасiв визначається за методом середньозваженої собiвартостi – за
середнiм вiдсотком. Структура запасiв на звiтну дату розподiлена наступним чином:
• Сировина й матерiали – 558,7тис.грн.;
• Купiвельнi напiвфабрикати – 6,4тис.грн.;
• Паливо – 14,4тис.грн.;
• Будiвельнi матерiали – 5,2тис.грн.;
• Запаснi частини – 32,2тис.грн.
• Iншi матерiали – 17,8тис.грн.
Чиста реалiзацiйна вартiсть є очiкуваною продажною цiною в рамках звичайних умов за
вирахуванням витрат на доведення запасiв до стану придатностi до продажу. Сума транспортнозаготiвельних витрат узагальнюється на окремому рахунку та щомiсячно розподiляється мiж
сумою залишку запасiв на кiнець звiтного мiсяця i сумою запасiв, що вибули за звiтний мiсяць.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за первинною вартiстю за вирахуванням резерву
сумнiвної заборгованостi. Сумнiвною дебiторською заборгованiстю вважається поточна
дебiторська заборгованiсть, щодо якої iснує невпевненiсть її погашення боржником. Величину
резерву сумнiвних боргiв обчислюється методом застосування абсолютної суми сумнiвної
заборгованостi. Критерiєм визнання заборгованостi сумнiвної є оцiнка платоспроможностi
кожного дебiтора окремо.
Списання безнадiйної дебiторської заборгованостi з балансу Пiдприємства здiйснюється на
пiдставi вiдповiдного наказу Голови правлiння ПАТ «Київський ремонтно-механiчний завод».
Переоцiнка вартостi активiв та зобов’язань
Балансову вартiсть активу/зобов’язання слiд зменшувати до суми його очiкуваного
вiдшкодування, тодi i тiльки тодi якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу/зобов’язання
вiдрiзняється вiд його балансової вартостi бiльше, нiж на 10%. Прибуток/збиток вiд змiни
корисностi слiд визнавати в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою
вартiстю згiдно з iншим стандартом.
Знецiнення
Збитки вiд знецiнення визнаються кожен раз, коли поточна вартiсть активу або групи, яка генерує
грошовi потоки, перевищує вартiсть вiдшкодування такого активу або групи.
Вартiстю вiдшкодування основних засобiв є бiльша з двох оцiнок: чистою вартiстю реалiзацiї та
вартiстю в експлуатацiї. При оцiнцi вартостi в експлуатацiї очiкуванi майбутнi грошовi потоки
приводяться до їх сьогоднiшньої величиною iз застосуванням ставки дисконту до вирахування
податку, яка вiдображає ринковi очiкування вартостi грошей i ризики, властивi активу.
Процентнi запозичення
Процентнi запозичення при первiсному визнаннi вiдображаються за собiвартiстю, яка оцiнюється
як така, що вiдповiдає справедливiй, за вирахуванням витрат на операцiї запозичення.
У подальшому за первiсним визнанням процентнi запозичення вiдображаються за вартостi, яка
амортизується iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. Вартiсть, яка амортизується
розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних iз здiйсненням операцiї, i будь-якого
дисконту або премiї при погашеннi.
У тiй мiрi, в якiй кошти запозиченi спецiально в цiлях придбання квалiфiкованого активу, сума
вiдсоткiв, якi можуть пiдлягати капiталiзацiї у вартостi такого активу, визначається як сума
фактично нарахованих процентiв по запозиченню протягом перiоду за вирахуванням будь-якого
iнвестицiйного доходу на тимчасовi iнвестицiї за рахунок таких запозичень
У тiй мiрi, в якiй кошти запозиченi в загальних цiлях i використанi для придбання квалiфiкованого
активу, сума витрат за позиками, дозволена для капiталiзацiї, повинна визначатися шляхом
застосування ставки капiталiзацiї до витрат на цей актив. Ставкою капiталiзацiї має бути
середньозваженою величиною витрат за позиками, стосовно до позиками Компанiї, що
залишаються непогашеними протягом перiоду, за винятком позик, отриманих спецiально для

придбання квалiфiкованого активу. Сума витрат на позики, капiталiзованих протягом перiоду, не
повинна перевищувати суму витрат на позики, понесених протягом цього перiоду.
Резерви
Резерви створюються в тих випадках, коли у Пiдприємства виникає зобов'язання як результат
минулих подiй, та iснує ймовiрнiсть виникнення необхiдностi погашення такого зобов'язання, що
призведе до вiдтоку ресурсiв. Резерви формуються на пiдставi оцiнок найвищим управлiнським
персоналом очiкуваної величини витрат, необхiдних для покриття зобов'язань на дату балансу, i
приводяться до сьогоднiшньої вартостi, коли ефект впливу вартостi грошей у часi є суттєвим.
Резерви визначаються шляхом дисконтування очiкуваних майбутнiх грошових потокiв iз
застосуванням ставки дисконту до оподаткування, що вiдбиває поточну ринкову оцiнку вартостi
грошей i специфiчнi ризики, пов'язанi з конкретними зобов'язаннями. У разi дисконтування
збiльшення резерву внаслiдок проходження бiльшого промiжку часу визнається в якостi
процентних витрат.
Суми податку на додану вартiсть до вiдшкодування
Суми податку на додану вартiсть до вiдшкодування представляють собою здебiльшого суми
податку, сплаченi (нарахованi) при придбаннi основних засобiв, iнших послуг.
Грошовi кошти i їх еквiваленти
Грошовi кошти i їх еквiваленти складаються з грошових коштiв на банкiвських рахунках.
Статутної капiтал
Статутний фонд подiлений на 2934660 (Два мiльйони дев’ятсот тридцять чотири тисячi шiстсот
шiстдесят) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Акцiї випущенi в
бездокументарнiй формi. На момент перевiрки статутний фонд пiдприємства сформований та
внесений у повному обсязi.
Позики
Процентнi позики облiковуються за сумою надходжень, за вирахуванням прямих витрат на
отримання позик. Фiнансовi витрати враховуються за методом нарахувань.
Кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть враховується за її номiнальною вартiстю.
Визнання доходiв
Дохiд визнається, тiльки якщо є ймовiрнiсть збiльшення економiчних вигод у виглядi
надходження активiв або зменшення зобов'язань, якi призводять до зростання власного капiталу
(за винятком зростання капiталу за рахунок внескiв власникiв). Витрати, понесенi на виробництво
товарiв та послуг, визнаються в перiодi визнання доходу вiд реалiзацiї таких товарiв та послуг.
Дохiд не визнається, якщо покупцю не були переданi всi ризики i зобов'язання, пов'язанi з правом
власностi на товари, якщо є суттєвi сумнiви щодо отримання оплати за зобов'язаннями.
Доходи включають реалiзацiйну вартiсть проданих товарiв i послуг, за вирахуванням ПДВ i
знижок. Ступiнь завершеностi робiт i послуг оцiнюється шляхом визначення питомої ваги витрат,
понесених у зв'язку з наданням послуг, у загальнiй очiкуванiй вартостi таких витрат. При цьому в
фiнансовому облiку доходи вiдображаються у перiодi пiдписання акта наданих послуг (виконаних
робiт).
Витрати
Планування та облiк витрат пiдприємство здiйснює вiдповiдно до затверджених статтями витрат
на пiдприємствi iз застосуванням такої класифiкацiї:
• собiвартiсть реалiзованої продукцiї;
• загальновиробничi витрати цехiв;
• адмiнiстративнi витрати виробництв;
• адмiнiстративнi витрати;
• витрати на збут;
• iншi витрати операцiйної дiяльностi;
• фiнансовi витрати;
• iншi витрати.
У виробничу собiвартiсть продукцiї включаються:

• прямi витрати (вартiсть сировини i матерiалiв, витрати на оплату працi, iншi витрати);
• загальновиробничi витрати (змiннi та постiйнi розподiленi).
Втрати вiд браку в межах встановлених норм, якi складаються з вартостi остаточно забракованої з
технологiчних причин продукцiї i витрат на виправлення технiчно неминучого браку, в разi
реалiзацiї такої продукцiї, включаються до складу iнших прямих витрат. Втрати вiд браку понад
установленi норми вiдносяться на загальновиробничi витрати цехiв-винуватцiв.
Загальновиробничi витрати розподiляються на кожну одиницю виробництва виходячи з
нормальної виробничої потужностi виробничого обладнання. Нерозподiленi постiйнi
загальновиробничi витрати включаються до складу собiвартостi реалiзованої продукцiї. При
цьому на пiдприємствi встановлено метод розподiлу загальновиробничих витрат цехiв - для
виробничої собiвартостi й витрат поточного перiоду – для повної собiвартостi мiж окремими
видами продукцiї (позамовно) пропорцiйно сумi основної заробiтної плати основних виробничих
робiтникiв.
Витрати, якi формують собiвартiсть реалiзованих товарiв, виконаних робiт, наданих послуг,
вважаються витратами того звiтного перiоду, в якому визнанi доходи вiд реалiзацiї таких товарiв,
виконаних робiт, наданих послуг.
Витрати, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю, якi не включаються до собiвартостi реалiзованої
продукцiї, є витратами звiтного перiоду.
Фiнансовi витрати пiдприємства не капiталiзуються i визнаються витратами того звiтного перiоду,
в якому вони були нарахованi.
Чистi фiнансовi доходи (витрати)
Чистi фiнансовi витрати включають витрати по виплатi вiдсоткiв по позиках, розрахованих iз
застосуванням ефективної ставки вiдсотка, процентнi доходи вiд iнвестицiй, доходи у виглядi
дивiдендiв, прибули i збитки вiд операцiй з iноземною валютою.
Процентнi доходи признаються в звiтi про прибутки i збитки у мiру нарахування iз застосуванням
ефективної ставки вiдсотка.
Дивiденди
Дивiденди вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства в перiодi, в якому вони були
схваленi Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КРМЗ». В 2012 роцi дивiденди не нараховувалися
та не виплачувалися.
Податок на прибуток
Податок на прибуток розрахований у вiдповiдностi з законодавством України. Протягом 2012
ставка податку на прибуток становить – 21%.
Доходи або витрати з податку на прибуток включають поточний i вiдстрочений податок. Податок
на прибуток вiдображається у звiтi про фiнансовi результати, в тiй мiрi, в якiй вiн пов'язаний з
об'єктами, а у випадку визнаними безпосередньо в капiталi, такий податок вiдображається в
капiталi.
Поточний податок представляє собою очiкувану суму податку до сплати в вiдношеннi
оподатковуваного прибутку за звiтний рiк, розраховану iз застосуванням ставки податку дiяла або
в основному використовується на дату балансу, а також будь-якi коригування сум податку до
сплати, пов'язанi з попереднiми звiтними перiодами.
Вiдстроченi податки визначаються iз застосуванням методу зобов'язань вiдносно тимчасових
рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань та їхньою податковою базою. Вiдстроченi
податки не визнаються по вiдношенню до таких тимчасових рiзниць: якi не вираховується з метою
оподаткування, до рiзницями, що виникають в результатi первiсного визнання активiв або
зобов'язань, не впливає нi на бухгалтерську, нi на податковий прибуток, до рiзницями, пов'язаним
з iнвестицiями в дочiрнi компанiї в тiй мiрi, в якiй такi рiзницi не будуть компенсованi у
найближчому майбутньому. Оцiнка суми вiдстрочених податкiв ґрунтується на очiкуваному
способi реалiзацiї або покриття балансової вартостi активiв та зобов'язань iз застосуванням ставки
податку дiяла або в основному використовується на дату балансу.
Умовнi активи i зобов'язання
Умовнi зобов'язання не визнаються в фiнансовiй звiтностi. Вони розкриваються лише у випадку,

якщо ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi втiлюють економiчнi вигоди, незначна. Умовнi активи не
визнаються в фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у разi, коли iснує ймовiрнiсть притоку
економiчних вигод.
Пенсiйне забезпечення персоналу
Пiдприємством не укладалися пенсiйнi угоди за винятком участi у Державнiй пенсiйнiй системi
України, що вимагає сплати роботодавцем внескiв, розрахованих в процентному вiдношеннi до
витрат на оплату працi, подiбнi витрати нараховуються в перiодi нарахування вiдповiдних сум
оплати працi.
Порiвнянна iнформацiя
У тих випадках, коли мала мiсце необхiднiсть, порiвнянна iнформацiя була вiдкоректована таким
чином, щоб вiдповiдати змiнам в пiдготовленiй фiнансової звiтностi в поточному роцi. Листом
НБУ, Мiнфiну, Держстатистики вiд 07.12.2011 р. № 12-208/1757-14830 передбачено у разi якщо
дата переходу на МСФЗ 01.01.2012 - у фiнансовiй звiтностi за звiтнi перiоди 2012 року не
наводиться порiвняльна iнформацiя за 2011 рiк (крiм балансу). Керуючись даним фактом, ПАТ
«Київський ремонтно-механiчний завод» у фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк за МСФЗ порiвняльну
iнформацiю наведено лише в балансi(звiтi про фiнансовий стан).

3. Примiтки до фiнансової звiтностi
№ примiтки Стор. № примiтки Стор.
1 ДОХОДИ 7 16 ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ 11
2 СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ 7 17 СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ 12
3 IНШИЙ ОПЕРАЦIЙНИЙ ДОХIД 7 18 КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ 12
4 ЗАГАЛЬНI I АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ 7 19 IНШI ПОТОЧНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 12
5 ВИТРАТИ НА ЗБУТ I ДИСТРИБУЦIЮ 8

6 IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ 8
7 ФIНАНСОВI ДОХОДИ I ВИТРАТИ 8
8 ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 8
9 ОСНОВНI ЗАСОБИ 9
10 НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ 9
11 ДОВГОСТРОКОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ 10
12 ЗАПАСИ 11
13 ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ 11
14 ПЕРЕДПЛАТИ 11
15 ПОДАТКИ ПЕРЕДПЛАЧЕНI ТА ДО ВIДШКОДУВАННЯ 11

1. ДОХОДИ
у тисячах гривень 2012
2011
2694
Продаж готової продукцiї
Продаж товарiв, якi призначенi для перепродажу
Реалiзацiя послуг
Вирахування з доходу 436
Всього 2258
2. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ
у тисячах гривень 2012
2011
Прямi витрати на виготовлення готової продукцiї 3312
Товари придбанi для перепродажу
Прямi витрати на надання послуг
Всього 3312
3. IНШИЙ ОПЕРАЦIЙНИЙ ДОХIД
у тисячах гривень 2012
2011
Безоплатне отримання активiв
Iнша операцiйна оренда 3452
Реалiзацiя необоротних активiв
Реалiзацiя оборотних активiв
Отриманi штрафи (пенi)
Реалiзацiя iноземної валюти
Операцiйна курсова рiзниця
Iншi операцiйнi доходи
Всього 3452

4. ЗАГАЛЬНI I АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ
у тисячах гривень 2012
2011
Амортизацiя 60
Вiдсотки i комiсiї банкiв
Розрахунково-касове обслуговування 19
Комiсiйнi банку (управлiння та обслуговування кредиту)
Витрати на вiдрядження 928
Витрати на зв'язок 17
Витрати на енергоносiї
Витрати на оплату працi та нарахованi внески на ФОП 1127
Витрати на консультацiйнi, iнформацiйнi послуги 283
Iншi послуги
Всього 238
2672
5. ВИТРАТИ НА ЗБУТ I ДИСТРИБУЦIЮ
у тисячах гривень 2012
2011
Амортизацiя
Реклама та дослiдження ринку
Витрати на вiдрядження
Витрати на зв'язок
Витрати на енергоносiї
Витрати на оплату працi та нарахованi внески на ФОП
Транспортнi витрати 6
Iншi витрати
Всього
6
6. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ
у тисячах гривень 2012
2011
Благодiйна допомога
Нестачi i втрати вiд псування цiнностей 1
Штрафи, пенi, неустойки 2
Лiквiдацiя основних засобiв
Збиток вiд операцiйної курсової рiзницi
Сумнiвнi та безнадiйнi борги 3
Резерви 344
Iншi операцiйнi витрати
Всього 350
7. ФIНАНСОВI ДОХОДИ I ВИТРАТИ
у тисячах гривень 2012
2011
Збиток вiд неоперацiйної курсової рiзницi
Iншi витрати
Вiдсотки отриманi 92
Вiдсотки по кредитах
Всього 92
8. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Станом на 31 грудня 2012 податок на прибуток Пiдприємства складаються iз:
2012 р.
Поточний податок

Вiдстроченi податковi активи 95
Витрати по податку на прибуток
Вiдстроченi податки зобов’язання на 01.01.2012 року 1
Змiни протягом року
9. ОСНОВНI ЗАСОБИ
у тисячах гривень Земельнi дiлянки Будiвлi та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби
Меблi та iнвентар Iншi основнi засоби РАЗОМ
Балансова вартiсть
На 1 сiчня 2012 року 1786 220 148 34 1 2189
Надходження 6 6
Вибуття
На 31 грудня 2012 року 1659 137 115 1 1912
Накопичена амортизацiя
На 1 сiчня 2012 року 3420
Амортизацiйнi вiдрахування за рiк 306
Амортизацiя по реалiзованим та списаним ОС 186
На 31 грудня 2012 року 3540
Балансова вартiсть на 31 грудня 2011 1786 220 148 34 1 2189
Балансова вартiсть на 31 грудня 2012 1659 137 115 1 1912
10. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ
у тисячах гривень Товарнi знаки Iншi РАЗОМ
Первiсна вартiсть
На 1 сiчня 2012 року 30 30
Надходження
Вибуття 6 6
На 31 грудня 2012 року 24 24
Амортизацiя
На 1 сiчня 2012 року 27 27
Амортизацiйнi вiдрахування за рiк 1 1
На 31 грудня 2012 року 23 23
Балансова вартiсть на 31 грудня 2011 3 3

Балансова вартiсть на 31 грудня 2012 1 1
11. ДОВГОСТРОКОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Станом на 31.12.2012 року довгострокова дебiторська заборгованiсть становить:
у тисячах гривень Загалом на кiнець року За строками погашення Прострочена заборгованiсть
вiд 1 до 2 рокiв
Довгострокова дебiторська заборгованiсть за:
векселями
передплатами
експортними операцiями
(реалiзацiя нерезидентам)
Резерв
--Всього 0 0 0
12. ЗАПАСИ
у тисячах гривень 2012
2011
Матерiали 635
Товари для продажу
Готова продукцiя
Готова продукцiя, що знаходиться в стадiї незавершеного виробництва
Iншi
Всього 635
13. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
у тисячах гривень 2012
2011
Торгiвельна заборгованiсть 201
Iнша заборгованiсть 635
Всього 836
14. ПЕРЕДПЛАТИ
у тисячах гривень 2012
2011
Передплаченi поставки та витрати 155
Всього 155

15. ПОДАТКИ ПЕРЕДПЛАЧЕНI ТА ДО ВIДШКОДУВАННЯ
у тисячах гривень 2012
2011
ПДВ до вiдшкодування
Акцизний збiр
Iншi збори та податки 318

Всього 318
16. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ
у тисячах гривень 2012
2011
Грошовi кошти на рахунках у банку 1194
Iншi грошовi кошти (депозит)
Всього 1194
17. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ
Станом на 31.12.2012р. неоплачений капiтал вiдсутнiй, статутний капiтал сформований в повному
обсязi. Номiнальна вартiсть однiєї акцiї складає 0,250 грн. Тип цiнного паперу - акцiя iменна,
проста. Форма iснування та форма випуску - бездокументарна, iменна.
Торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх бiржових та органiзацiйно
оформлених позабiржових ринках станом на 31.12.2012 року не велась.
У власностi членiв виконавчого органу перебуває 1011913 акцiї, що складає 34,48142% вiд
загальної кiлькостi акцiй.
До осiб, частка яких у статутному капiталi перевищує 5%, належать:
• Тараторiн Юрiй Михайлович(33,58617% вiд загальної кiлькостi акцiй);
• Резнiченко Вiктор Федорович(25,017% вiд загальної кiлькостi акцiй);
• Резнiченко Сергiй Вiкторович (9,2968% вiд загальної кiлькостi акцiй).
18. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
у тисячах гривень 2012
2011
Торгiвельна заборгованiсть 61
Iнша заборгованiсть 276
Всього 337
19. IНШI ПОТОЧНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
у тисячах гривень 2012
2011
Заборгованiсть з оплати працi
Наданi бонуси покупцям
Заборгованiсть по внескам ФОП
Iнша 35
Всього 35

Керiвник ______________________ А.Є. Курдюков
Головний бухгалтер ______________________ Н.Б. Боровикова

