Додаток 38
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний
директор

Штрассер Олександр
Георгiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

23.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ХАРКIВСЬКИЙ
емітента
ВЕРСТАТОБУДIВНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційноправова форма
емітента

Акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
емітента

00223243

4. Місцезнаходження
емітента

61089 Харкiвська область - м. Харкiв пр. Московський,277

5. Міжміський код,
телефон та факс
емітента

0572- 93-01-16 0572-93-01-72

6. Електронна поштова
avv@harverst.com.ua
адреса емітента
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії

23.04.2018
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

3. Річна інформація
розміщена на сторінці

78(2831) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

24.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

в мережі
Інтернет

24.04.2018

harverst.com.ua
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом
звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

X

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення
яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) 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
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та
інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які
складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. 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
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску
боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. 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)
34. Примітки До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:
"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не приймав участi у
створеннi юридичних осiб.
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав посади
корпоративного секретаря.
"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав
лiцензiй (дозволiв).
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових
агенцiй.
"Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися.
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав боргових
цiнних паперiв.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв
емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперiв не реєструвалося.
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не
вiдбувалося.
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" - не обов'язкова для заповнення
емiтентами, вид дiяльностi по класифiкатору яких не вiдноситься до переробної, добувної промисловостi тощо.
"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - не обов'язкова для заповнення емiтентами, вид дiяльностi
яких по класифiкатору не вiдноситься до переробної, добувної промисловостi тощо.
"Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку" - за звiтний
перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до П(С)БО.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
"Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)" - емiтенти з вiдкритим розмiщенням цiнних паперiв цю форму не
заповнюють.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть" - за звiтний перiод емiтент не надавав згоди на вчинення значних правочинiв,щодо вчинення
яких є заiнтересованiсть.
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними
облiгацiями з цим iпотечним покриттям" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними
облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття,
якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до
складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв
на кiнець звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають
iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних
паперiв.
"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття"
- за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних
паперiв.
"Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Основнi вiдомостi про ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.
"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.
"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв
ФОН.
"Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.
"Правила ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "
ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію
юридичної особи ( за наявності )

ААБ363010

3. Дата проведення державної реєстрації

06.12.1995

4. Територія (область)

Харкiвська область

5. Статутний капітал (грн.)

8000000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу,
що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)

0.000
0.000
158

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
28.41

ВИРОБНИЦТВО МЕТАЛООБРОБНИХ МАШИН

25.62

МЕХАНІЧНЕ ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ

46.90

НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ

10. Органи управління
підприємства

Не заповнюють емітенти- акціонерні товариства

11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

АТ "Сбербанк"

2) МФО банку

320627

3) Поточний рахунок

26004013004937

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній
валюті
5) МФО банку

-

6) Поточний рахунок

-

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або
учасника

Ідентифікаційний код
юридичної особи
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна
України по Харкiвськiй обл.

23148337

61024 Харкiвська область - м. Харкiв вул. Гуданова, 18

0.000000000000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)

Засновникiв - фiзичних осiб немає.

0.000000000000
Усього

0.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1. Посада
Член Наглядової Ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
Орлова Свiтлана Михайлiвна
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
4. Рік народження
1968
5. Освіта**
вища
6. Стаж роботи (років)**
30
7. Найменування підприємства та
Юрисконсульт АТ "У.П.Е.К."
попередня посада, яку займав**
8. Дата набуття повноважень та термін,
12.09.2014 на три роки
на який обрано
9. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.Немає непогашеної
судимостi за посадовi та корисливi злочини. Крiм оплати працi, визначеної штатним розкладом та iншими
внутрiшнiми документами, iнших виногород (в т.ч. натуральнiй формi) цiй посадi не надавалось.
Призначено на посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2011 р.(протокол загальних зборів б\н
від 26.04.2011р.) Загальний стаж роботи 30 років . Протягом останніх п'яти років перебуває на посаді
:юрисконсульт АТ "У.П.Е.К.". Особу було обрано на новий термін рішенням загальних зборів акціонерів
товариства від 12.09.2014 року.( протокол б\н від 12.09.2014 року). Змін на посаді за звітний період не було.
1. Посада
Член Ревізійної комісії
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
ТОВ "КУА "Iндастрi капiтал менеджмент " (ПВIФ "УПЕКособи або повне найменування
ІНВЕСТ")
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
35246063
особи
4. Рік народження
5. Освіта**
6. Стаж роботи (років)**
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8. Дата набуття повноважень та термін,
12.09.2014 на три роки
на який обрано
9. Опис Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства.Виплачених винагород в тому
числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було.Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі
злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо наявнiсті iнших посад на будь яких
iнших пiдприємствах. Особу обрано на новий термін згідно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв
вiд 12.09.2014 р. ( протокол б\н від 12.09.2014 року) Змін на посаді за звітний період не було.

1. Посада
Член Ревізійної комісії
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
ТОВ "СЛК"
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
34630620
особи
4. Рік народження
5. Освіта**
6. Стаж роботи (років)**
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8. Дата набуття повноважень та термін,
26.04.2011 на три роки
на який обрано
9. Опис Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства.Виплачених винагород в тому
числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було.Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі
злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо наявнiсті iнших посад на будь яких
iнших пiдприємствах. Особу обрано на новий термін згідно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв
вiд 12.09.2014 р. (протокол б\н від 12.09.2014 року).Змін на посаді за звітний період не було.

1. Посада
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
Мецлер Iрина Василiвна
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
4. Рік народження
1963
5. Освіта**
вища
6. Стаж роботи (років)**
35
7. Найменування підприємства та
Головний бухгалтер ВАТ "ХАРВЕРСТ"
попередня посада, яку займав**
8. Дата набуття повноважень та термін,
26.04.2011 безстороково
на який обрано
9. Опис Повноваження та обов'язки визначенi посадовою iнструкцiєю.
Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини.
Крiм оплати працi, визначеної штатним розкладом та iншими внутрiшнiми документами, iнших виногород
(в т.ч. натуральнiй формi) цiй посадi не надавалось. Загальний стаж роботи 35 років. Протягом останніх
п'яти років перебувала на посадах: головний бухгалтер ВАТ "ХАРВЕРСТ", головний бухгалтер ПуАТ
"ХАРВЕРСТ". Змін на посаді за звітний період не було.
1. Посада
Голова Наглядової Ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
Гриненко Олексій Анатолійович
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
4. Рік народження
1978
5. Освіта**
6. Стаж роботи (років)**
16
7. Найменування підприємства та
ТОВ "Українське конструкторське бюро трасмісій і шасі",
попередня посада, яку займав**
головний конструктор
8. Дата набуття повноважень та термін,
12.09.2014 на три роки
на який обрано
9. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.Немає непогашеної
судимостi за посадовi та корисливi злочини. Крiм оплати працi, визначеної штатним розкладом та iншими
внутрiшнiми документами, iнших виногород (в т.ч. натуральнiй формi) цiй посадi не надавалось.
Призначено на посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 12.09.2014 р.(протокол загальних зборів б\н
від 12.09.2014 р.) Загальний стаж роботи 16 років . Протягом останніх п'яти років перебував на посаді : з
2008 року по теперішній час ТОВ "Українське конструкторське бюро трансмісій і шасі"- головний
конструктор .Змін на посаді за звітний період не було.
1. Посада
Член Наглядової Ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
Альохін В'ячеслав Адольфович
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
4. Рік народження
1966
5. Освіта**
6. Стаж роботи (років)**
29
7. Найменування підприємства та
асистент каф.ТМС НТУ ХПI, ТОВ "УКТБПП" директор, "НО і
попередня посада, яку займав**
МПП АТ "ХАРП" начальник відділу
8. Дата набуття повноважень та термін,
12.09.2014 три роки
на який обрано
9. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.Немає непогашеної
судимостi за посадовi та корисливi злочини. Крiм оплати працi, визначеної штатним розкладом та iншими
внутрiшнiми документами, iнших виногород (в т.ч. натуральнiй формi) цiй посадi не надавалось.
Призначено на посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 12.09.2014 р.(протокол загальних зборів б\н
від 12.09.2014р.) Загальний стаж роботи 29 років. Протягом останніх п'яти років перебуває на посаді :з 1989
р. по теперiшнiй час асистент каф.ТМС НТУ ХПI, за сумiсництвом з 2002-2012 р.р. директор ТОВ
"УКТБПП", з 2012 р. начальник вiддiлу "НО iМПП" АТ "ХАРП". Змін на посаді за звітний період не було.
1. Посада
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної

Голова Ревізійної комісії
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕЛЬФ"
21190772

особи
4. Рік народження
5. Освіта**
6. Стаж роботи (років)**
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8. Дата набуття повноважень та термін,
12.09.2014 на три роки
на який обрано
9. Опис Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства.Виплачених винагород в тому
числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було.Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі
злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо наявнiсті iнших посад на будь яких
iнших пiдприємствах. Особу призначено на посаду згідно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв
вiд 12.09.2014 р. ( протокол б\н від 12.09.2014 року). Змін на посаді за звітний період не було.
1. Посада
Генеральний директор
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
Лукирич Олександр Григорович
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта**
вища
6. Стаж роботи (років)**
7. Найменування підприємства та
техничний директор ПАТ "ХАРВЕРСТ"
попередня посада, яку займав**
8. Дата набуття повноважень та термін,
02.08.2016 1 рік (згідно контракту)
на який обрано
9. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних та іншої інформації.Немає непогашеної судимостi за посадовi
та корисливi злочини. Крiм оплати працi, визначеної штатним розкладом та iншими внутрiшнiми
документами, iнших виногород (в т.ч. натуральнiй формi) цiй посадi не надавалось. Призначено з 02.08.2016
р.(протокол засiдання Наглядової Ради № 3 вiд 01.08.2016р.) Протягом останнiх п'яти рокiв перебував на
посадах : 07.12.2011-31.05.2012 р. - ТОВ "УПЕК-Техсервiс" заступник директора; 01.06.2012-08.09.2014р. ТОВ
"Лозiвський ковальсько-механiчний завод" -директор техничний; 09.09.2014-29.07.2015р. ГП "Завод
iм.Малишева" - заступник ген.директора по виробництву; 21.10.2015-01.08.2016р. -техничний директор
ПАТ "ХАРВЕРСТ". Особу звільнено згідно рiшення засiдання Наглядової ради ПуАТ "ХАРВЕРСТ" вiд
30.01.2017р.(протокол б\н вiд 30.01.2017 р).
1. Посада
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта**
6. Стаж роботи (років)**
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

Генеральний директор
Штрассер Олександр Георгiйович

1977
вища
11
18.10.2011-12.10.2012 р. - АТ "У.П.Е.К" заступник директора з
економiки; 17.10.2012-24.06.2014р. ДП "Iзюмський приладобудiвний завод" -директор комерцiйний; 13.09.201631.01.2017р.- ПуАТ "ХАРВЕРСТ" -директор з економiки.
01.02.2017 до моменту переобрання

8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.Посадова особа не
надала згоди на розкриття інших даних та іншої інформації.Немає непогашеної судимостi за посадовi та
корисливi злочини. Крiм оплати працi, визначеної штатним розкладом та iншими внутрiшнiми
документами, iнших виногород (в т.ч. натуральнiй формi) цiй посадi не надавалось. Призначено на посаду з
01.02.2017 р. згідно рiшення засiдання Наглядової ради ПуАТ "ХАРВЕРСТ" вiд 30.01.2017р.(протокол б\н
вiд 30.01.2017 р). загальний стаж роботи 11 років. Протягом останнiх п'яти рокiв перебував на посадах :
18.10.2011-12.10.2012 р. - АТ "У.П.Е.К" заступник директора з економiки; 17.10.2012-24.06.2014р. ДП
"Iзюмський приладо-будiвний завод" -директор комерцiйний; 13.09.2016-31.01.2017р.- ПуАТ "ХАРВЕРСТ"
-директор з економiки.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи

1

2

Член Наглядової
Ради

Орлова Свiтлана
Михайлiвна

Член Ревізійної
комісії

ТОВ "КУА "Iндастрi
капiтал менеджмент "
(ПВIФ "УПЕК-ІНВЕСТ")

Член Ревізійної
комісії

ТОВ "СЛК"

Головний
бухгалтер

Ідентифікаційний код
юридичної особи
3

Кількість за видами акцій
Від загальної
Кількість
привілейова
кількості акцій
прості на Привілейовані
акцій (штук)
прості
іменні
ні на
(у відсотках)
пред'явника
іменні
пред'явника
4

5

6

7

8

9

1

0.000003125

1

0

0

0

35246063

6279404

19.6231375

6279404

0

0

0

34630620

22304145

69.700453125

22304145

0

0

0

Мецлер Iрина Василiвна

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової
Ради

Гриненко Олексій
Анатолійович

1

0.000003125

1

0

0

0

Член Наглядової
Ради

Альохін В'ячеслав
Адольфович

1

0.000003125

1

0

0

0

Голова Ревізійної
комісії

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "ЕЛЬФ"

2541639

7.942621875

2541639

0

0

0

Генеральний
директор

Лукирич Олександр
Григорович

0

0

0

0

0

0

Генеральний
директор

Штрассер Олександр
Георгiйович

0

0

0

0

0

0

31125191

97.266221875

31125191

0

0

0

21190772

Усього

VI. Інформація провласників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічнихакціонерних
товариств)
Найменування юридичної особи

Ідентифікацій
ний код
юридичної
особи

ТОВ "Компанiя з управлiння активами
"iНДАСТРi КАПiТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"

Кількість за видами акцій

Місцезнаходження

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості іменні

привілейовані
іменні

35246063

61038 Харкiвська область - м. Харкiв
вул. Маршала Батицького, 4

6279404

19.6231375

6279404

0

ТОВ "СЛК"

34630620

Україн 61057 Харкiвська область - м.
Харкiв пр. Московський, 277

6624145

20.700453125

6624145

0

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"СЛОБОЖАНСКI МАШИНИ"

41164785

61089 Харкiвська область м. Харкiв
проспект Московський, 277

15680000

49

15680000

0

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "ЕЛЬФ"

21190772

61052 Харкiвська область м.Харкiв
вул. Чоботарська,23,

2541639

7.942621875

2541639

0

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Усього 31125188

97.2662125

Кількість за видами акцій
прості іменні

привілейовані
іменні

31125188

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів

Чергові
X

Позачергові

Дата проведення
26.04.2017
Кворум зборів
97.28
Опис Порядок денний :
1. Обрання персонального складу лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв за пiдсумками голосування
щодо питань, якi виносяться на голосування, згiдно з порядком денним позачергових загальних зборiв
акцiонерiв ПуАТ "ХАРВЕРСТ".
2. Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборiв акцiонерiв ПуАТ "ХАРВЕРСТ", що
вiдбуваються "26" квiтня 2017 р.
3. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПуАТ "ХАРВЕРСТ".
4. Розгляд звiту Генерального директора ПуАТ "ХАРВЕРСТ" про пiдсумки фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2015-2016 роки та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
5. Розгляд звiту Наглядової ради ПуАТ "ХАРВЕРСТ" про результати дiяльностi у 2015-2016 роках та
прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
6. Розгляд звiту (висновку) Ревiзiйної комiсiї ПуАТ "ХАРВЕРСТ" про результати дiяльностi у 2015-2016
роках та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
7. Розгляд незалежних аудиторських висновкiв до рiчних звiтiв та балансiв ПуАТ "ХАРВЕРСТ" за 2015 та
2016 роки та затвердження рiчної звiтностi ПуАТ "ХАРВЕРСТ" за 2015 рiк та за 2016 рiк.
8. Порядок розподiлу та використання прибутку (або покриття збиткiв) ПуАТ "ХАРВЕРСТ" за 2015 та
2016 роки.
9. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi ПуАТ "ХАРВЕРСТ" на 2017 рiк.
10. Про затвердження значних правочинiв, якi вчиненi виконавчим органом Товариства протягом двох
рокiв з дати проведення останнiх чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства та попереднє схвалення
значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом кожного з таких
провочинiв, перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства,
та якi можуть вчинятися виконавчим органом Товариства за попереднiм погодженням iз Наглядовою
радою товариства протягом року з дати проведення цих загальних зборiв акцiонерiв товариства.
11. Про надання згоди ПуАТ "ХАРВЕРСТ" на укладання з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ "АЛЬФА-БАНК" (код ЄДРПОУ 23494714) Договору застави нерухомого майна, в
забезпечення виконання АТ "ХАРП" (код ЄДРПОУ 05808853 )зобов'язань за Договором про вiдкриття
кредитної лiнiї, що буде укладено.
12. Про надання згоди ПуАТ "ХАРВЕРСТ" на укладання з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ "АЛЬФА-БАНК" (код ЄДРПОУ 23494714) Договору застави нерухомого майна, в
забезпечення виконання ТОВ "ЛОЗIВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ
32565419) зобов'язань за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї, що буде укладено.
13. Про надання згоди ПуАТ "ХАРВЕРСТ" на укладання договору поруки з ПУБЛIЧНИМ
АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АЛЬФА-БАНК"(код ЄДРПОУ 23494714), в забезпечення виконання
зобов'язань АТ "ХАРП" (код ЄДРПОУ 05808853 ) за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї, що буде
укладено.
14. Про надання згоди ПуАТ "ХАРВЕРСТ" на укладання договору поруки з ПУБЛIЧНИМ
АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АЛЬФА-БАНК"(код ЄДРПОУ 23494714), в забезпечення виконання
ТОВ "ЛОЗIВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 32565419) зобов'язань за
Договором про вiдкриття кредитної лiнiї, що буде укладено.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй не поступало. Результати
розгляду питань порядку денного: Всi питання порядку денного на зборах розглянутi, проголосованi,
рiшення прийнятi.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРРЕЄСТРХАРКІВ"

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА
ФІРМА "СПІКА-АУДИТ"

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
35701718
61072 Харкiвська область - м. Харків вул. Тобольська, 42
АЕ№286602
НКЦПФР
10.10.2013
057-728-03-05
057-728-03-04
депозитарна діяльність депозитарної установи
Виконання функцiй депозитарної установи, згідно положення про
депозитарну діяльність депозитарної установи.

Публiчне акцiонерне товариство
30370711
01001 м. Київ - м.Київ вул. Нижний Вал, буд. 17/ 8
2092
НКЦПФР
01.01.2013
(044)591-04-04
(044) 482-52-07
Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Протягом звiтного перiоду змiни особи, що веде облiк права власностi на
цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi України не було.
Публiчне акцiонерне товариство " Нацiональний депозитарiй України" депозитарiй, який обслуговує випуск цiнних паперiв Товариства.
Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону України "Про депозитарну систему
України", акцiонерне товариство набув статусу Центрального депозитарiю з
дня реєстрацiї Комiсiєю в установленому порядку Правил Центрального
депозитарiю. 1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв
та фондового ринку було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним
товариством "Нацiональний депозитарiй України" Правила Центрального
депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 №2092). В
зв"язку з цим замiсть Номеру лiцензiї або iншого документу вказано №
рiшення Комiсiї, щодо реєстрацiї Правил Центрального депозитарiю та
замiсть дати видачi лiцензiї або iншого документа вказана дата прийняття
рiшення Комiсiї, щодо реєстрацiї Правил Центрального депозитарiю.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
23464570
61003 Харкiвська область - м.Харків Майдан Павлівський, 1/3, оф. 506.
0861
Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

26.01.2001
(057) 764-81-54
(057) 764-81-54
Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудіту
Аудиторськa фiрмa, якa надає аудиторськi послуги емiтенту.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації
випуску

Номер
Найменування
Міжнародний
Номінальна
Загальна
свідоцтва про
Тип цінного Форма існування та
Кількість акцій
органу, що
ідентифікаційний
вартість акцій
номінальна
реєстрацію
паперу
форма випуску
(штук)
зареєстрував випуск
номер
(грн.)
вартість (грн.)
випуску

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16.06.2011

65/20/1/11

Харківське
теруправління
ДКЦПФР

UA4000123459

Акція проста
бездокумента
рна іменна

Бездокументарнi
iменнi

0.25

32000000

8000000.00

100.0000000000
00

Опис

простi акцiї надають їх власникам наступнi права:
- на отримання частини прибутку товариства у виглядi дивiдендiв,
- на участь в управлiннi товариством,
- на отримання частини майна товариства у разi його лiквiдацiї,
- iншi права, передбаченi законодавством, що регулює питання створення, дiяльностi та припинення акцiонерних товариств.
Iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї, не випускались; викуп власних акцiй протягом звiтного року не здiйснювався. Гарантiї третьої особи за випусками
боргових цiнних паперiв не надавались. Акцiї товариства не приймали участi у лiстингу/делiстингу на фондових бiржах. Додаткової емiсiї не було.Цінні папери
товариства у звітному році не брали участі в організованих ринках.

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Пiдприємство було створене державою та введене в експлуатацiю у сiчнi 1936 року.
Пiдприємство було орiєнтоване на виробництво радiально-свердлувальних та
шлiфувльних верстатiв. У подальшому було перетворене на виробництво тiльки
круглошлiфувальних верстатiв.
Згiдно з наказом РВ ФДМУ по Харкiвськiй областi вiд 28.11.1995р. №1254-П на базi
Харкiвького верстатобудiвного заводу було створене Вiдкрите акцiонерне товариство
"Харкiвський верстатобудiвний завод ("ВАТ "Харверст"). В 2011 р. підприємство
перетворено на публічне акціонерне товариство.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх
звітних періодів
Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів. Генеральний
директор Товариства є одноособовим виконавчим органом Товариства, що здійснює
безпосереднє управління поточною діяльністю Товариства, крім питань, що віднесені
до компетенції Загальних зборів.
Наглядова рада, орган Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і
в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України
контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.
Ревізійна комісія, контролюючий орган Товариства, який перевіряє фінансовогосподарську діяльність Товариства та його виконавчого органу.
Товариство є самостiйним. Дочiрнiх пiдприємств та представництв немає.ПуАТ
"ХАРВЕРСТ" складається з таких структурних підрозділів:
виробництво, до якого входять 4 дільниці основного виробництва та 4 дільниці
допоміжного виробництва,
технічні відділи.
Економічні відділи відповідають за облік, планування виробництва, фінансове
планування, ціноутворення, аналіз фінансово-господарської діяльності.
Відділ постачання займається організацією та забезпеченням виробництва
матеріалами, комплектуючими виробами.
Філій, дочірніх підприємств та представництв товариство не має.
Господарських одиниць за межами України товариство не має.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середьооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 158,
середня чисельність позаштатних працівників - 7,
фонд оплати праці в 2017 р. - 7768 тис.грн. (збільшення ФОП в порівнянні з 2016
р. на 1573 тис. грн.)
Кадрова програма товариства спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї
працiвникiв операцiйним потребам пiдприємства.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Спільну діяльність підприємство не проводить.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
будь якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року
не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облікова політика прийнята Наказом № 2/а від 18.01.2012р. Наказом № 38/1 від
01.09.2015р. були внесені зміни до облікової політики, а саме збільшен поріг
вартісного критерію визначення основних засобів до 6000,00 грн.
Основні засоби обліковуються за фактичною вартістю, яка не переоцінювалась на дату
переходу на МСФЗ за вирахуванням накопиченої амортизації і накопичених збитків від
знецінення.
До основних засобів відносяться матеріальні активи, які використовуються в
господарській діяльності більше року з дати введення в експлуатацію та вартість
яких перевищує 2500 грн., з 01.09.2015р. - 6000,00 грн.
Об'єкти соціальної сфери не включаються до складу основних засобів в даній
фінансовій звітності, оскільки вони не створюють економічних вигод для
підприємства.
Амортизація основних засобів нараховується лінійним методом протягом терміну
корисного використання активу.
Групи основних засобів: будівлі, споруди,машини і устаткування,транспортні засоби,
інші
Списання основних засобів з балансу відбувається при вибутті або у випадку,
якщо в майбутньому не очікується отримання економічних вигод від використання або
вибуття даного активу. Прибуток або збиток, що виникають в результаті списання
активу, включаються в звіт про сукупний прибуток за звітний рік, в якому актив був
списаний.
Запаси відображаються по найменшій з двох величин: фактичній собівартості, або
чистій ціні можливої реалізації.
Для обліку запасів застосовуються методи:
ідентифікації індивідуальних затрат, якщо відомо що даний запас придбан та
використовується для конкретного замовлення,
собівартості перших придбань запасів (ФІФО) - для всіх інших запасів.
Собівартість включає витрати на придбання запасів, їх доставку до даного
місцезнаходження і на приведення їх у відповідний стан. Вартість незавершеного
виробництва та готової продукції включає вартість сировини і матеріалів, прямі
витрати праці та інші прямі витрати, а також відповідну частку виробничих
накладних витрат.
Чиста ціна можливої реалізації є розрахунковою продажною ціною за
вирахуванням всіх передбачуваних виробничих витрат, а також очікуваних комерційних
витрат.
Фінансові інструменти, відображені в балансі підприємства, включають фінансові
інвестиції, торговельну та іншу дебіторську заборгованість, грошові кошти, позики
отримані, торговельну та іншу кредиторську заборгованість, а також видані
довгострокові векселя та векселя отримані.
Фінансові інвестиції (крім інвестицій, які утримуються підприємством до їх
погашення) на дату балансу обліковуються по їх собівартості з урахуванням
зменшення корисності інвестиції, якщо їх справедливу вартість неможливо визначити.
Дебіторська заборгованість обліковується за справедливою вартістю.
Фінансові інструменти, які утримуються на балансі до їх погашення обліковуються по
амортизованій вартості.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, 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; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
Згідно Довідки "Про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України" № 988802 від 11.11.2013 р. види діяльності ПуАТ "ХАРВЕРСТ" за
КВЕД-2010 є:
28.41 - виробництво металообробних машин;
25.62 - механічне оброблення металевих виробів;
33.12 - ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового
призначення;
33.20 - установлення та монтаж машин і устаткування;
46.90 - неспеціалізована оптова торгівля.
Чистий дохід від релізації продукції (товарів, робіт, послуг) в 2017 р.
складає 50520 тис. грн.
Виробництво підприємства не залежить від сезонних змін.
Основні ринки збуту: Росія, Республика Беларусь, Україна.
Основний конкурент-ПуАТ "Шлифверст" Україна (середний вплив).

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, їх
вартість і спосіб фінансування
За останнi п'ять рокiв значних придбань основних засобiв не було.
В 2013 році підприємство продало нежитлову будівлю літ. "Е-1" загальною площею
7089,6 кв.м. за 1035,7 тис.грн.
В 2017 році підприємство продало нежитлові будівлі: літ. "3И-1" вартість продажу
склала 86 190,00 грн. ,"Б-1" на сумму 248 525, 00 грн., "2Ш-2" на суму 576 891,00
грн., "2Ч-2" на сумму 203 366,00 грн.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або
членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені
протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація
Протягом звітного року правочинів між емітентом та
членами виконавчого органу не укладалось.

власниками істотної участі або

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,

необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, плани 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
Аналітичний облік основних засобів здійснюється в розрізі кожного інвентарного
об`єкту по його балансовій вартості і нарахованого зносу, і в повній мірі
відповідає синтетичному обліку.
Бухгалтерський облік основних засобів здійснюється з урахуванням вимог МСБО
16 "Основні засоби".
Підприємством забезпечуються методологічні основи формування в
бухгалтерському обліку інформації про основні засоби. Бухгалтерський облік рахунка
10 "Основні засоби" узагальнює інформацію про наявність і рух власних основних
засобів по наступних рахунках:
103 "Будівлі та споруди";
Основні засоби обліковуються за фактичною вартістю, яка не переоцінювалась на дату
переходу на МСФЗ за вирахуванням накопиченої амортизації і накопичених збитків від
знецінення.
До основних засобів відносяться матеріальні активи, які використовуються в
господарській діяльності більше року з дати введення в експлуатацію та вартість
яких перевищує 6000 грн.
Об'єкти соціальної сфери не включаються до складу основних засобів в даній
фінансовій звітності, оскільки вони не створюють економічних вигод для
підприємства.
Амортизація основних засобів нараховується лінійним методом протягом терміну
корисного використання активу.
Групи основних засобів
Будівлі, споруди
Машини і устаткування
Транспортні засоби
Інструменти, прилади та інвентар
Інші
Списання основних засобів з балансу відбувається при вибутті або у випадку, якщо в
майбутньому не очікується отримання економічних вигод від використання або вибуття
даного активу. Прибуток або збиток, що виникають в результаті списання активу,
включаються в звіт про сукупний прибуток за звітний рік, в якому актив був
списаний.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Істотними проблемами, які негативно впливають на діяльність товариства, є:
політична проблема стосовно недосконалого податкового законодавства,
фінансова - недостатність грошових коштів,
виробничо-технологічна проблема - відставання від передових технологій.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
За звітний період нараховані наступні штрафи: КП “Харківводоканал” за перевищення
норм ПДВ 9,6 тис. грн., Управління держпраці 22,7 тис. грн., Північна ЕС ДП НЕК
"Укренерго" пеня — 0,4 тис.грн., Східна ОДПІ штраф 391,8 тис.грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Облікова політика на підприємстві регламентується законодавством України та
наказом по Товариству "Про облікову політику підприємства" від 18.01.2012р.
Протягом року зберігається незмінність облікової політики.

Товариством обрана полiтика забезпечення дiяльностi власними коштами,
госпрозрахунок без використання запозичених коштiв, але для поточних потреб
власного капiталу не вистачає. Товариство прагне покращення лiквiдностi, яке, за
оцiнками фахiвцiв, залежить вiд значного збiльшення обсягiв продажу продукцiї
товариства.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
за 2017 рік укладено, але не виконано 3 договора на суму 33027 тис.грн.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Товариство планує збiльшити обсяги виробництва продукцiї (товарiв та послуг),
розширення виробництва за рахунок ремонту та модернiзацiї обладнання, збiльшення
випуску верстатної продукцiї, що повинно покращити фiнансовий стан пiдприємства.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
Дослiджень та розробок у звiтному роцi не було.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року,
стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною
в яких виступають посадові особи емітента (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
Судових справ , стороною в яких виступав
звітному році не було.

емітент або його посадові особи

у

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Дивiденди за результатами 2017 рік товариством не нараховувались та не
виплачувались.
Стан корпоративного управлiння надається у складi звiту. Рейтингування
емiтентом не проводилось. У статутному капiталi емiтента державної частки немає.
Згiдно постановi КМУ № 1734 вiд 23.12.04 р. вiдноситься до перелiку пiдприємств,
якi мають стратегiчне значення для економiки i безпеки держави.
Економічна стабільність товариста буде значною мірою залежати від ефективності
фіскальних та інших заходів, які проводить Уряд України та світова спільнота. Не
існує чіткого уявлення, які заходи будуть здійснені у зв'язку з існуючою
економічною ситуацією

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

1.Виробничого призначення

Власні основні засоби
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
22204.000
20381.000

- будівлі та споруди

21472.000

19734.000

0.000

0.000

21472.000

19734.000

300.000

263.000

0.000

0.000

300.000

263.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

432.000

384.000

0.000

0.000

432.000

384.000

2. Невиробничого призначення

181.000

174.000

0.000

0.000

181.000

174.000

- 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

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

181.000

174.000

0.000

0.000

181.000

174.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

22385.000

20555.000

0.000

0.000

22385.000

20555.000

Найменування основних
засобів

- машини та обладнання

- інестиційна нерухомість
- інші
Усього

Орендовані основні
засоби (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
0.000
0.000

Основні засоби , всього
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
22204.000
20381.000

Пояснення : Знос основних засобів - 62,8 %. Основнi засоби облiкованi та
вiдображенi у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi iз Мiжнародним с стандартом
бухгалтерського облiку 16 "Основнi засоби" при цьому придбанi основнi засоби
зарахованi за первiсною вартiстю, знос їх нараховується за прямолiнiйним методом
виходячi iз строку корисного використання як це визначено у наказi про облiкову
полiтику.Дiапазон строкiв корисного використання (експлуатацiї) основних засобiв
складає: будинкiв - до 50 рокiв, iнших - до 8 рокiв. Первiсна вартiсть основних
засобiв в сумi 54773 тис. грн., накопичена амортизацi
34392 тис. грн..та в рядку
1010 Балансу вказана залишкова вартiсть основних засобiв в сумi 20381 тис. грн.
Переоцiнка основних засобiв за звiтний рiк не проводилася. За рiк не було одержано
основних засобiв за фiнансовою орендою, не передавалися в оперативну оренду
основнi засоби. Наявнiсть основних засобiв пiдтверджена проведеною iнвентаризацiєю
при цьому вiдхилень вiд даних облiку не встановлено. Ступінь використання 100%.Всi
основнi засоби власнi.Всi основнi засоби знаходяться на територiї товариства.
Основних засобiв у заставi немає. Законсервованих основних засобiв немає.Втрат від
зменшення корисності та інших змін первісної вартості і зносу основних засобів не
відбувалось. Обмежень на використання майна не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

14583

3944

Статутний капітал (тис.грн.)

8000

8000

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
8000
8000
Опис
Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України
"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення
вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів)
товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань
перед іншими особами
Висновок
Розрахункова вартість чистих активів(14583.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного
капіталу(8000.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець
року.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
Х
Х

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі :
Х
0.00
Х
Зобов'язання за цінними паперами
Х
18187.00
Х
у тому числі за облігаціями (за кожним
Х
0.00
Х
випуском) :
д/н
0.00
0.000
д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним
Х
0.00
Х
Х
власним випуском):
д/н
0.00
0.000
д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
Х
0.00
Х
Х
випуском):
д/н
0.00
0.000
д/н
За векселями (всього)
Х
18187.00
Х
Х
за іншими цінними паперами (у тому числі за
Х
0.00
Х
Х
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
д/н
0.00
0.000
д/н
За фінансовими інвестиціями в корпоративні
Х
0.00
Х
Х
права (за кожним видом):
д/н
0.00
0.000
д/н
Податкові зобов'язання
Х
160.00
Х
Х
Фінансова допомога на зворотній основі
Х
21344.00
Х
Х
Інші зобов'язання та забезпечення
Х
67290.00
Х
Х
Усього зобов'язань та забезпечень
Х
106981.00
Х
Х
Опис IIншi довгостроковi зобов'язання за звiтний перiод становлять -11430 тис. грн.
Вiдстроченi податковi зобов'язання - 1714 тис.грн.
Векселi виданi 6757 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає - 33669,0 тис. грн. Поточнi зобов'язання
за розрахунками за звiтний перiод становить:
- з одержаних авнсiв - 28386,0 тис. грн.,
- з бюджетом - 566,0 тис. грн.,
- зi страхування - 232,0 тис. грн.,
- з оплати працi - 814,0 тис. грн.
Iншi поточнi зобов'язання за звiтний перiод становлять - 21643,0 тис. грн. Поточнi забезпечення -1770
тис. грн.
Усього зобов'язань- 106981 тис. грн.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
26.04.2017

Найменування
уповноваженого
органу, що прийняв
рішення

3
позачергові загальні
збори акціонерів
товаритсва

Гранична
сукупність
вартості
правочинів (тис.
грн.)

Вартість активів
емітента за
даними останньої
річної фінансової
звітності (тис.
грн.)

4
9981.700

5
99817.000

Співвідношення
граничної
сукупності
вартості
правочинів до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності
(у відсотках)
6
10.00000000000

Предмет правочину

7
-будь-яких договорiв
(контрактiв, угод)
купiвлi-продажу
(поставки, комiсiї,
доручення) на придбання
товарiв (продукцiї,
сировини, тощо);
-будь-яких договорiв
(контрактiв, угод)
купiвлi-продажу
(поставки, комiсiї,
доручення) на реалiзацiю
товарiв (продукцiї,
сировини, тощо);
-будь-яких договорiв
(контрактiв, угод) на
придбання Обладнання,
його модернiзацiю,
дослiдницькоконструкторськi
розробки, розробки на
придбання технiчної
документацiї;
-будь-яких договорiв

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії

Веб-сайт товариства,
на якому розміщена
інформація

8
26.04.2017

9
harverst.com.ua

(контрактiв, угод) на
вiдчуження Обладнання;
-будь-яких договорiв
(контрактiв, угод) на
вiдчуження будь-яких
об'єктiв нерухомостi;
-будь-яких договорiв
(контрактiв, угод) на
придбання будь-яких
об'єктiв нерухомостi;
Опис
2

додаткової інформації , яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента немає.
26.04.2017

позачергові збори
акціонерів товариства

24954.250

99817.000

25.00000000000

-будь-яких договорiв
(контрактiв, угод)
купiвлi-продажу
(поставки, комiсiї,
доручення) на придбання
товарiв (продукцiї,
сировини, тощо);
-будь-яких договорiв
(контрактiв, угод)
купiвлi-продажу
(поставки, комiсiї,
доручення) на реалiзацiю
товарiв (продукцiї,
сировини, тощо);
-будь-яких договорiв
(контрактiв, угод) на
придбання Обладнання,
його модернiзацiю,
дослiдницькоконструкторськi
розробки, розробки на
придбання технiчної
документацiї;
-будь-яких договорiв
(контрактiв, угод) на
вiдчуження Обладнання;
-будь-яких договорiв
(контрактiв, угод) на
вiдчуження будь-яких

26.04.2017

harverst.com.ua

Опис

3

об'єктiв нерухомостi;
-будь-яких договорiв
(контрактiв, угод) на
придбання будь-яких
об'єктiв нерухомостi;
додаткової інформації , яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента немає.

26.04.2017

49908.500

99817.000

50.00000000000

будь-яких договорiв
(контрактiв, угод)
купiвлi-продажу
(поставки, комiсiї,
доручення) на придбання
товарiв (продукцiї,
сировини, тощо);
-будь-яких договорiв
(контрактiв, угод)
купiвлi-продажу
(поставки, комiсiї,
доручення) на реалiзацiю
товарiв (продукцiї,
сировини, тощо);
-будь-яких договорiв
(контрактiв, угод) на
придбання Обладнання,
його модернiзацiю,
дослiдницькоконструкторськi
розробки, розробки на
придбання технiчної
документацiї;
-будь-яких договорiв
(контрактiв, угод) на
вiдчуження Обладнання;
-будь-яких договорiв
(контрактiв, угод) на
вiдчуження будь-яких
об'єктiв нерухомостi;
-будь-яких договорiв
(контрактiв, угод) на
придбання будь-яких
об'єктiв нерухомостi;

26.04.2017

harverst.com.ua

Опис

4

Опис

додаткової інформації , яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента немає.
будь-яких договорiв
(контрактiв, угод)
купiвлi-продажу
(поставки, комiсiї,
доручення) на придбання
товарiв (продукцiї,
сировини, тощо);
-будь-яких договорiв
(контрактiв, угод)
купiвлi-продажу
(поставки, комiсiї,
доручення) на реалiзацiю
товарiв (продукцiї,
сировини, тощо);
-будь-яких договорiв
(контрактiв, угод) на
позачергові загальні
придбання Обладнання,
26.04.2017
99817.000
99817.000
100.00000000000
26.04.2017
harverst.com.ua
збори акціонерів
його модернiзацiю,
дослiдницькоконструкторськi
розробки, розробки на
придбання технiчної
документацiї;
-будь-яких договорiв
(контрактiв, угод) на
вiдчуження Обладнання;
-будь-яких договорiв
(контрактiв, угод) на
вiдчуження будь-яких
об'єктiв нерухомостi;
-будь-яких договорiв
(контрактiв, угод) на
придбання будь-яких
об'єктiв нерухомостi;
додаткової інформації , яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента немає.

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
26.04.2017

Найменування
уповноваженого
органу, що прийняв
рішення

3
позачергові загальні
збори акціонерів
товариства

Ринкова вартість
майна або послуг,
що є предметом
правочину
(тис.грн)

Вартість активів
емітента за
даними останньої
річної фінансової
звітності (тис.
грн.)

4
45560.000

5
99817.000

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
6
45.64352765600

Предмет правочину

7
предмет правочину
-Договiр застави з ПАТ
"АЛЬФА-БАНК"
належного Товариству
нерухомого майнав в
забезпечення виконання
АТ "ХАРКIВСЬКИЙ
ПIДШИПНИКОВИЙ
ЗАВОД"" (код ЄДРПОУ
05808853 ) зобов'язань за
Договором про вiдкриття
кредитної лiнiї, у
вiдповiдностi з яким
ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
вiдкриє АТ "ХАРП"
невiдновлювану
кредитну лiнiю на
наступних умовах:
"
лiмiт кредитної
лiнiї - не бiльше 22 000
000,00 (Двадцять два
мiльйони,00) доларiв
США;

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії

Веб-сайт товариства,
на якому розміщена
інформація

8
26.04.2017

9
harverst.com.ua

"
строк дiї
кредитної лiнiї - не
бiльше 5 (п'яти ) рокiв;
"
надання кредиту
у межах кредитної лiнiї на пiдставi додаткових
угод до договору про
вiдкриття кредитної лiнiї
одноразово або
декiлькома траншами у
загальнiй сумi, яка не
перевищуватиме розмiр
лiмiту кредитної лiнiї.
Згаданi додатковi угоди
про надання траншiв у
межах кредитної лiнiї
укладаються без
спецiального рiшення
Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства;
"
сплата процентiв
за користування
кредитною лiнiєю у
розмiрi не бiльше 13,5%
(тринадцять цiлих п'ять
десятих вiдсоткiв)
рiчних.
- ринкова вартiсть майна
або послуг, що є
предметом правочину,
визначена вiдповiдно до
законодавства 45 560
тис. грн.
- вартiсть активiв
емiтента за даними
останньої рiчної
фiнансової звiтностi 99817,00 тис. грн.
- спiввiдношення
ринкової вартостi майна
або послуг, що є

предметом правочину, до
вартостi активiв емiтента
за даними останньої
рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) 45,64 %
- загальна кiлькiсть
голосуючих акцiй, 31 203
653 шт.
- кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi
для участi у загальних
зборах, 31 125 188 шт.
- кiлькiсть голосуючих
акцiй, що проголосували
"за" прийняття рiшення
31 125 188 шт.
- кiлькiсть голосуючих
акцiй, що проголосували
"проти" прийняття
рiшення, 0 шт.
- додатковi критерiї для
вiднесення правочину до
значного правочину не
передбаченi
законодавством, якщо
вони визначенi статутом
акцiонерного товариства
- немає
Опис
2

додаткової інформації, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента немає.
26.04.2017

позачергові загальні
збори акціонерів

45560.000

99817.000

45.64352765600

- предмет правочину
-Договiр застави з ПАТ
"АЛЬФАБАНК"належного
Товариству нерухомого
майна в забезпечення
виконання ТОВ
"ЛОЗIВСЬКИЙ
КОВАЛЬСЬКОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"

26.04.2017

harverst.com.ua

(код ЄДРПОУ 32565419)
своїх обов'язкiв за
договором про вiдкриття
кредитної лiнiї, згiдно з
умовами якого ПАТ
"АЛЬФА-БАНК" вiдкриє
ТОВ "ЛОЗIВСЬКИЙ
КОВАЛЬСЬКОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"
(код ЄДРПОУ 32565419)
невiдновлювану
кредитну лiнiю на
наступних умовах:
"
лiмiт кредитної
лiнiї - не бiльше 6 000
000,00 (Шiсть
мiльйонiв,00) доларiв
США;
"
строк дiї
кредитної лiнiї - не
бiльше 5 (п'яти ) рокiв;
"
надання кредиту
у межах кредитної лiнiї на пiдставi додаткових
угод до договору про
вiдкриття кредитної лiнiї
одноразово або
декiлькома траншами, у
загальнiй сумi, яка не
перевищуватиме розмiр
лiмiту кредитної лiнiї;
"
сплата процентiв
за користування
кредитною лiнiєю у
розмiрi не бiльше 13,5%
(тринадцять цiлих п'ять
десятих вiдсоткiв)
рiчних.
- ринкова вартiсть майна
або послуг, що є
предметом правочину,

визначена вiдповiдно до
законодавства 45 560
тис.грн.
- вартiсть активiв
емiтента за даними
останньої рiчної
фiнансової звiтностi 99817,00 тис. грн.
- спiввiдношення
ринкової вартостi майна
або послуг, що є
предметом правочину, до
вартостi активiв емiтента
за даними останньої
рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) 45,64%
- загальна кiлькiсть
голосуючих акцiй, 31 203
653 шт.
- кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi
для участi у загальних
зборах, 31 125 188 шт.
- кiлькiсть голосуючих
акцiй, що проголосували
"за" прийняття
рiшення31 125 188 шт.
- кiлькiсть голосуючих
акцiй, що проголосували
"проти" прийняття
рiшення, 0 шт.
- додатковi критерiї для
вiднесення правочину до
значного правочину не
передбаченi
законодавством, якщо
вони визначенi статутом
акцiонерного товариства
- немає

Опис
3

додаткової інформації, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента немає.
26.04.2017

позачергові загальні
збори акціонерів

586860.000

99817.000

587.93592273900

предмет правочину договiр поруки, у
вiдповiдностi з якими
ПуАТ "ХАРВЕРСТ"
поручиться перед ПАТ
"АЛЬФА-БАНК" за
виконання ПАТ
"ХАРКIВСЬКИЙ
ПIДШИПНИКОВИЙ
ЗАВОД" у повному
обсязi обов'язкiв за
договором про вiдкриття
кредитної лiнiї, що буде
укладено ПАТ
"ХАРКIВСЬКИЙ
ПIДШИПНИКОВИЙ
ЗАВОД" з ПАТ
"АЛЬФА-БАНК", а саме:
за виконання ПАТ
"ХАРКIВСЬКИЙ
ПIДШИПНИКОВИЙ
ЗАВОД" (надалi
Боржник 1) у повному
обсязi своїх обов'язкiв за
договором про вiдкриття
кредитної лiнiї (надалi
Основний договiр 1),
згiдно з умовами якого
Банквiдкриє Боржнику 1
невiдновлювану
кредитну лiнiю на
наступних умовах: лiмiт
кредитної лiнiї не бiльше
22 000 000,00 (Двадцять
два мiльйони ) доларiв
США строк дiї кредитної
лiнiї - не бiльше 5 рокiв
надання кредиту у межах

26.04.2017

harverst.com.ua

кредитної лiнiї - на
пiдставi додаткових угод
до договору про
вiдкриття кредитної лiнiї
одноразово або
декiлькома траншами у
загальнiй сумi, яка не
перевищуватиме розмiр
лiмiту кредитної лiнiї.
Згаданi додатковi угоди
про надання траншiв у
межах кредитної лiнiї
укладаються без
спецiального рiшення
Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства;
сплата процентiв за
користування кредитною
лiнiєю у розмiрi не
бiльше 13,5%
(тринадцять цiлих п'ять
десятих вiдсоткiв)
рiчних. - ринкова
вартiсть майна або
послуг, що є предметом
правочину, визначена
вiдповiдно до
законодавства (26,63 грн.
х 22 000 000,00 доларiв
США = 585 860 ,00 тис.
грн.) - вартiсть активiв
емiтента за даними
останньої рiчної
фiнансової звiтностi - 99
817,00 тис.грн. спiввiдношення ринкової
вартостi майна або
послуг, що є предметом
правочину, до вартостi
активiв емiтента за
даними останньої рiчної

Опис
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фiнансової звiтностi (у
вiдсотках) - 586,93% загальна кiлькiсть
голосуючих акцiй, 31 203
653 шт. - кiлькiсть
голосуючих акцiй, що
зареєстрованi для участi
у загальних зборах, 31
125 188 шт. - кiлькiсть
голосуючих акцiй, що
проголосували "за"
прийняття рiшення31 125
188 шт. - кiлькiсть
голосуючих акцiй, що
проголосували "проти"
прийняття рiшення, 0 шт.
- додатковi критерiї для
вiднесення правочину до
значного правочину не
передбаченi
законодавством, якщо
вони визначенi статутом
акцiонерного товариства
- немає
додаткової інформації, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента немає.
26.04.2017

позачергові загальні
збори акціонерів

159780.000

99817.000

160.07293346800

предмет правочину договiр поруки, у
вiдповiдностi з якими
ПуАТ "ХАРВЕРСТ"
поручиться перед ПАТ
"АЛЬФА-БАНК" за
виконання ТОВ
"ЛОЗIВСЬКИЙ
КОВАЛЬСЬКОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"
у повному обсязi
обов'язкiв за договором
про вiдкриття кредитної
лiнiї, що буде укладено
ТОВ "ЛОЗIВСЬКИЙ
КОВАЛЬСЬКО-

26.04.2017

harverst.com.ua

МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"
з ПАТ "АЛЬФА-БАНК",
а саме: - за виконання
ТОВ "ЛОЗIВСЬКИЙ
КОВАЛЬСЬКОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"
(надалi Боржник 2) у
повному обсязi своїх
обов'язкiв за договором
про вiдкриття кредитної
лiнiї (надалi Основний
договiр 2), згiдно з
умовами якого Банк
вiдкриє Боржнику 1
невiдновлювану
кредитну лiнiю на
наступних умовах: лiмiт
кредитної лiнiї не бiльше
6 000 000,00 (Шiсть
мiльйонiв) доларiв США
строк дiї кредитної лiнiї не бiльше 5 рокiв
надання кредиту у межах
кредитної лiнiї - на
пiдставi додаткових угод
до договору про
вiдкриття кредитної лiнiї
одноразово або
декiлькома траншами у
загальнiй сумi, яка не
перевищуватиме розмiр
лiмiту кредитної лiнiї.
Згаданi додатковi угоди
про надання траншiв у
межах кредитної лiнiї
укладаються без
спецiального рiшення
Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства;
сплата процентiв за
користування кредитною

лiнiєю у розмiрi не
бiльше 13,5%
(тринадцять цiлих п'ять
десятих вiдсоткiв)
рiчних. - ринкова
вартiсть майна або
послуг, що є предметом
правочину, визначена
вiдповiдно до
законодавства (26,63 грн.
х 6 000 000,00 доларiв
США = 159 780,00 тис.
грн.) - вартiсть активiв
емiтента за даними
останньої рiчної
фiнансової звiтностi - 99
817,00 тис.грн. спiввiдношення ринкової
вартостi майна або
послуг, що є предметом
правочину, до вартостi
активiв емiтента за
даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (у
вiдсотках) - 160 % загальна кiлькiсть
голосуючих акцiй, 31 203
653 шт. - кiлькiсть
голосуючих акцiй, що
зареєстрованi для участi
у загальних зборах, 31
125 188 шт. - кiлькiсть
голосуючих акцiй, що
проголосували "за"
прийняття рiшення31 125
188 шт. - кiлькiсть
голосуючих акцiй, що
проголосували "проти"
прийняття рiшення, 0 шт.
- додатковi критерiї для
вiднесення правочину до

Опис

значного правочину не
передбаченi
законодавством, якщо
вони визначенi статутом
акцiонерного товариства
- немає
додаткової інформації, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента немає.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
Дата
Дата
оприлюднення
виникнення
повідомлення у
події
стрічці новин
1
2
30.01.2017
31.01.2017
26.04.2017

26.04.2017

26.04.2017

26.04.2017

06.06.2017

06.06.2017

Вид інформації
3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів
інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?
Рік
Кількість зборів, усього
1
2015
1
2
2016
0
3
2017
1

У тому числі позачергових
0
0
1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше
немає

Так
X

Ні
X
X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю) ?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
немає
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?
Так

Ні
Реорганізація
X
Додатковий випуск акцій
X
Унесення змін до статуту
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X
Інше
товариство не провело чергові збори, тому питання були перенесені на розгляд позачерговими
зборами
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так

Ні

Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10
і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності) ?
(осіб)
3
3
0
0
0
3

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
кількість членів наглядової ради - акціонерів
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10
відсотками акцій
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10
відсотками акцій

0
0

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інші (запишіть)
У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація
щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою
поставлених завдань :
оцінки роботи не було
Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 10
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)
немає немає

Ні
X
X
X
X

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
оцінки роботи не було
Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
Товариство вважає не розкривати інформацію

Ні
X
X
X
X

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) немає

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
X
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
X
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
X
було обрано нового члена
Інше (запишіть)
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так,
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
років? 2
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?

Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та
членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та
членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови та
членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та
членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та
членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів виконавчого
органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу
приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства?
(так/ні ) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею
осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?
Положення про загальні збори акціонерів

Так
X

Ні

Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
немає

X
X
X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Публікується у
Інформація
Документи
Інформація
пресі,
Копії
розміщуєтьс
надаються для
розповсюд
оприлюднюється в
документів я на власній
ознайомлення
жується на
загальнодоступній
надаються
інтернет
безпосередньо
загальних
базі НКЦПФР про
на запит
торінці
в акціонерному
зборах
ринок цінних
акціонера акціонерного
товаристві
паперів
товариства
Фінансова звітність,
Ні
Так
Ні
Ні
Так
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
Ні
Так
Ні
Ні
Ні
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
Так
Ні
Ні
Ні
Ні
управління товариства
Статут та внутрішні
Ні
Ні
Так
Ні
Ні
документи
Протоколи загальних зборів
Ні
Ні
Так
Ні
Ні
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства
зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)
немає

Ні
X
X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
немає

Ні
X
X
X

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

Ревізійна комісія ( ревізор )
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть) немає

Так
X

Ні
X
X
X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть) немає

Так
X

Ні
X
X
X
X

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
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть) немає

Ні
X
X
X
X
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 наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом
наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні
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: немає
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) Ні;
укажіть, яким чином її оприлюднено: немає

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини
такого відхилення протягом року.
немає

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "
ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
Територія ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО МЕТАЛООБРОБНИХ
МАШИН
Середня кількість працівників 158
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 61089 Харкiвська область м. Харкiв пр. Московський,277, т.057293-01-16
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

2018

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
00223243

за КОАТУУ
за КОПФГ

63101
230

за КВЕД

28.41

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2017 р.
Форма № 1
Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

Код за ДКУД

1801001

Код
На початок
На кінець
На дату перерядка звітного періоду звітного періоду ходу на МСФЗ
2
3
4
01.01.2012
-1000
---

первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020

1403
1403
-22204
58581
36377
181
405
224
--

1403
1403
-20381
54773
34392
174
405
231
--

1030

--

--

інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1035
1040
1045
1090
1095

42
2607
--25034

42
---20597

1100

42293

48259

1101
1102
1103
1104
1110
1120

5023
33332
2248
1690
-346

6862
37009
4388
--346

1125

21887

40766

1130

1380

522

з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи

1135
1136
1155
1160
1165
1167
1170
1190

69
-6899
-75
75
-1834

12
-9898
-12
12
-1152

------------

-----------------------

Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1195

74783

100967

1200

--

--

1300

99817

121564

----

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

1400

8000

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

22150
-15
-26221
--3944

20804
-15
-14236
--14583

1500

2159

1714

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1510
1515
1520
1525
1595

-28298
--30457

-11430
--13144

1600

--

--

Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

1605

--

6757

1610

--

--

товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1615
1620
1621
1625
1630

19856
736
-346
1795

33669
566
-232
814

1635

31579

28386

1660
1665
1690
1695

1327
-9777
65416

1770
-21643
93837

1700

--

--

Баланс

1900

99817

121564

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

Генеральний директор

________________

На кінець
На дату перезвітного періоду ходу на МСФЗ
4
5
-8000

Штрассер Олександр Георгійович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Мецлер Ірина Василівна

-----------------------------

Дата (рік, місяць, число)

2018

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "
ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

Коди
01
01
00223243

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )
за 2017 рік
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

2000

50520

22639

2050

(32369)

(15605)

2090

18151

7034

2095
2120
2130
2150
2180

(--)
16137
(8975)
(709)
(14064)

(--)
5098
(6900)
(260)
(7023)

2190

10540

--

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(--)
--5995
(959)
(--)
(5488)

(2051)
--5372
(962)
(--)
(7871)

2290

10088

--

2295
2300

(--)
166

(5512)
468

2305

--

--

2350

10254

--

2355

(--)

(5044)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

Код
рядка

За звітний період

2
2400
2405
2410

3
----

За аналогічний
період попереднього
року
4
----

2415

--

--

2445
2450

---

---

2455

--

--

2460
2465

-10254

--5044

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За звітний період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
29198
8722
2885
1001
10389
52195

За аналогічний
період попереднього
року
4
13410
6634
2009
1148
5222
28423

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Генеральний директор

________________

Код
рядка

За звітний період

2
2600
2605
2610

3
32000000
-0.32043750

За аналогічний
період попереднього
року
4
32000000
-( 0.15762500)

2615

--

--

2650

--

--

Штрассер Олександр Георгійович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Мецлер Ірина Василівна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "
ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

2018

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
00223243

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2017 рік
Форма № 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від операційної оренди
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

Код за ДКУД

1801004

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

3000

38499

13102

3005
3006
3010
3015
3020
3040
3095

--3
2055
387
381
138

--2
8303
10
318
2038

3100

(23242)

(11779)

3105
3110
3115
3135
3140
3190
3195

(7875)
(2743)
(4171)
(484)
(3712)
(863)
-1627

(5120)
(2637)
(3127)
(1343)
(--)
(246)
-479

3200

--

--

3205

1837

241

3215

--

--

3220
3225
3250

--2659

----

3255

(--)

(--)

3260
3270
3290
3295

(199)
(--)
(--)
4297

(213)
(--)
(--)
28

3300

--

--

3305
3340

-14

-2675

3345

(--)

(--)

3350
3355
3360
3390
3395
3400
3405
3410
3415

-(--)
(848)
(1899)
-2733
-63
75
-12

-(--)
(965)
(1385)
325
-126
201
-75

Генеральний директор

________________

Штрассер Олександр Георгiйович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Мецлер Iрина Василiвна

Дата (рік, місяць, число)

2018

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "
ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

Коди
01
01
00223243

Звіт про власний капітал
за 2017 рік
Форма № 4

Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Внески учасників : Внески
до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу : Викуп
акцій (часток)
Перепродаж викуплених
акцій (часток)
Анулювання викуплених
акцій (часток)
Вилучення частки в
капіталі
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

Генеральний директор

Код за ДКУД

Зареєстрований Капітал ДодатКод
(пайови у дооцін- ковий
рядка
й)
ках
капітал
капітал

НерозподілеРезерний
Неопла- Вилувний прибуток чений
чений
капітал (непокри капітал капітал
тий
збиток)
6
7
8
9
15
-26221
---

Всього

2
4000

3
8000

4
22150

5
--

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

4010
4090

---

---

---

---

---

---

---

---

4095

8000

22150

--

15

-26221

--

--

3944

4100

--

--

--

--

10254

--

--

10254

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290
4295
4300

--8000

-1346
-1346
20804

----

--15

1731
11985
-14236

----

----

385
10639
14583

________________

Штрассер Олександр Георгiйович

(підпис)

Головний бухгалтер

1801005

________________
(підпис)

Мецлер Iрина Василiвна

10
3944

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Примiтки
до фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ХАРКIВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДIВНИЙ ЗАВОД"
за 2017 рiк.
Фiнансова звiтнiсть ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКIВСЬКИЙ
ВЕРСТАТОБУДIВНИЙ ЗАВОД" (ПуАТ "ХАРВЕРСТ") (далi по тексту пiдприємство) складена у
вiдповiдностi з Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi" № 996-ХIV вiд 16.07.99 р. зi змiнами та доповненнями, чинними
мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) та тлумаченнями, розробленими
Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
Згiдно Наказу директора № 131 вiд 28.12.2011р. датою переходу на МСФЗ прийнято 1
сiчня 2012 р.
До складу фiнансової звiтностi ПуАТ "ХАРВЕРСТ" за 2017 р. входить:
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2017 р.;
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2017 р.;
Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2017р.;
Звiт про власний капiтал за 2017р.;
Примiтки до фiнансової звiтностi за 2017 р.
Валютою фiнансової звiтностi є грошова одиниця України - гривня, одиниця вимiру тис. грн.
Дата затвердження фiнансової звiтностi управлiнським персоналом 28.02.2018 року.
Особова iнформацiя про ПуАТ "ХАРВЕРСТ"
Iдентифiкацiйний код 00223243.
Мiсце знаходження: 61089 м. Харкiв, Iндустрiальний район, просп. Московський, б.
277.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДIВНИЙ ЗАВОД", засноване
вiдповiдно до рiшення Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по
Харкiвськiй областi вiд 28 листопада 1995 року № 1254-П шляхом перетворення
ДЕРЖАВНОГО ПIДПРИЄМСТВА "ХАРКIВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДIВНИЙ ЗАВОД" у ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДIВНИЙ ЗАВОД" згiдно з Указом Президента вiд 26
листопада 1994 року № 699/94 "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на
використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв", та постанови Кабiнету
Мiнiстрiв України вiд 07.12.1992 р. "Про затвердження Порядку перетворення в
процесi приватизацiї державних пiдприємств у вiдкритi акцiонернi товариства" та є
правонаступником ДЕРЖАВНОГО ПIДПРИЄМСТВА "ХАРКIВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДIВНИЙ ЗАВОД".
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДIВНИЙ ЗАВОД" змiнило своє
найменування на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДIВНИЙ
ЗАВОД" згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ХАРКIВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДIВНИЙ ЗАВОД" вiд 26 квiтня 2011 року у зв'язку
iз приведенням дiяльностi акцiонерного товариства у вiдповiднiсть до вимог нового
Закону України "Про акцiонернi товариства", що не є реорганiзацiєю.
У своїй дiяльностi ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДIВНИЙ
ЗАВОД", керується нормами Цивiльного Кодексу України, Господарського Кодексу
України, Законами України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та
фондовий ринок", "Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного
обiгу цiнних паперiв в Українi", "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в
Українi", iншими вiдповiдними пiдзаконними нормативно-правовими актами,
положеннями цього Статуту, а також внутрiшнiми правилами, процедурами,
регламентами та iншими локальними актами Товариства, що можуть прийматися
вiдповiдно до вимог цього Статуту.
Згiдно Довiдки "Про включення до Єдиного державного реєстру пiдприємств та
органiзацiй України" № 988802 вiд 11.11.2013 р. види дiяльностi ПуАТ "ХАРВЕРСТ" за
КВЕД-2010 є:
28.41 - виробництво металообробних машин;
25.62 - механiчне оброблення металевих виробiв;
33.12 - ремонт i технiчне обслуговування машин i устаткування промислового
призначення;
33.20 - установлення та монтаж машин i устаткування;
46.90 - неспецiалiзована оптова торгiвля.
Iнституцiйний сектор за КIСЕ - S. 11002. Приватнi нефiнансовi корпорацiї.
Основною дiяльнiстю пiдприємства є виробництво та реалiзацiя шлiфувальних
верстатiв.

Основа пiдготовки фiнансової звiтностi.
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ), що є чинними та офiцiйно оприлюдненi на вебсайтi Мiнiстерства фiнансiв України станом на 30.06.2017 р. Пiдприємство не
застосовує жодних МСФЗ достроково.
Формат фiнансових звiтiв представлений з урахуванням вимог Мiнiстерства фiнансiв
України, що затверджує форми фiнансових звiтiв в Українi. Рядки не мiстять
посилань на вiдповiднi Примiтки, тому що це не передбачено формами, але Примiтки
структурованi для полегшення користування.
Пiдприємство веде свої бухгалтерськi записи в українськiй гривнi, як того
вимагають нацiональнi стандарти бухгалтерського облiку. Виходячи з економiчної
сутностi операцiй та обставин дiяльностi, Пiдприємство визначило українську гривню
в якостi функцiональної валюти. Виходячи з цього, операцiї в iнших валютах, нiж
гривня, повиннi розглядатися як операцiї в iноземних валютах. Валютою подання
фiнансової звiтностi також визначена українська гривня. Ця фiнансова звiтнiсть
складена в тисячах гривень, всi суми округленi до тис. грн., крiм випадкiв, де
вказано iнше.
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена з використанням припущення про продовження
дiяльностi Пiдприємства в осяжному майбутньому, що передбачає реалiзацiю активiв
та погашення зобов'язань в ходi нормальної операцiйної дiяльностi. Вiдповiдно,
коригування балансової вартостi та класифiкацiї рядкiв активу з метою їх
вiдображення по реально вiдшкодовуванiй величинi, яка була б необхiдна у випадку
неможливостi продовження нормальної дiяльностi Пiдприємства або реалiзацiї
Пiдприємством своїх активiв у порядку, який не вiдповiдає умовам ведення
нормальної господарської дiяльностi, в дану фiнансову звiтнiсть не вносилося. За
плановими показниками дiяльностi Товариства в 2018 роцi планується отриманий
прибуток направити на збiльшення оборотних активiв та технiчне переозброєння.
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi з принципом оцiнки за
iсторичною собiвартiстю за виключенням довгострокової дебiторської заборгованостi,
довгострокових векселiв виданих, займа отриманого та фiнансової допомоги
отриманої, якi оцiнювались за амортизованою вартiстю.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва оцiнок i припущень, якi
впливають на вiдображення у звiтностi сум активiв i зобов'язань та розкриття
iнформацiї про потенцiйнi активи та зобов'язання на дату складання балансу (звiту
про фiнансовий стан). Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд поточних оцiнок.
Цi оцiнки перiодично переглядаються, i у випадку необхiдностi коригувань такi
коригування вiдображаються у складi фiнансових результатiв за перiод, коли про них
стає вiдомо.
Найбiльш важливi областi, якi потребують використання оцiночних суджень та
допущень, включають:
"
резерви по сумнiвним боргам;
"
вартiсть вiдшкодування;
"
резерв на виплату вiдпусток працiвникам;
"
дисконтування довгострокових зобов'язаннь;
"
резерв на виконання гантiйних зобовязань;
"
резерв на додаткове пенсiйне забезпечення.
Опис важливих аспектiв облiкової полiтики.
Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства
вiдповiдно до вимог МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та
помилки" та iнших чинних МСФЗ. Облiкова полiтика прийнята Наказом № 2/а вiд
18.01.2012р.
Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних
операцiї, iнших подiй або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє
визначення категорiї статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними.
Змiна облiкової полiтики можлива лише у випадках, передбачених МСФЗ, i повинна
бути об'рунтована та розкрита у фiнансовiй звiтностi.
Наказом № 38/1 вiд 01.09.2015р. були внесенi змiни до облiкової полiтики, а саме
збiльшен порiг вартiсного критерiю визначення основних засобiв до 6000,00 грн.
Основнi засоби.
Основнi засоби облiковуються за фактичною вартiстю, яка не переоцiнювалась на дату
переходу на МСФЗ за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд
знецiнення.
До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, якi використовуються в
господарськiй дiяльностi бiльше року з дати введення в експлуатацiю та вартiсть
яких перевищує 6000 грн.

Об'єкти соцiальної сфери не включаються до складу основних засобiв в данiй
фiнансовiй звiтностi, оскiльки вони не створюють економiчних вигод для
пiдприємства.
Амортизацiя основних засобiв нараховується лiнiйним методом протягом термiну
корисного використання активу.
Групи основних засобiв
Будiвлi, споруди
Машини i устаткування
Транспортнi засоби
Iнструменти, прилади та iнвентар
Iншi
Списання основних засобiв з балансу вiдбувається при вибуттi або у випадку, якщо в
майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод вiд використання або вибуття
даного активу. Прибуток або збиток, що виникають в результатi списання активу,
включаються в звiт про сукупний прибуток за звiтний рiк, в якому актив був
списаний.
Iнвестицiйна нерухомiсть.
До iнвестицiйної нерухомостi вiдносяться будiвлi, примiщення або частини будiвель,
утримуванi з метою отримання орендних платежiв.
Якщо нерухомiсть включає одну частку, яка утримується з метою отримання орендної
плати та другу частку, яка утримується для власного використання та для
адмiнiстративних цiлей, та якщо цi частки не можуть бути проданi окремо,
нерухомiсть є iнвестицiйною нерухомiстю, якщо значна площа об'єкта передана в
оренду та складає бiльше нiж 50%.
Iнвестицiйна нерухомiсть спочатку оцiнюється по фактичнiй вартостi, включаючи
витрати з придбання, спорудження, а також iншi пов'язанi з ними витрати. Пiсля
первiсного визнання iнвестицiйна нерухомiсть облiковується за первiсною вартiстю
за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення
активiв.
Амортизацiя об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi нараховується з використанням
прямолiнiйного метода, за яким нарахування зносу протягом передбачуваного строку
їх корисного використання проводиться рiвномiрно i вiдображається у складi витрат.
Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням
накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення.
Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується лiнiйним методом протягом
очiкуваного строку використання.
Запаси.
Запаси вiдображаються по найменшiй з двох величин: фактичнiй собiвартостi, або
чистiй цiнi можливої реалiзацiї.
Для облiку запасiв застосовуються методи:
iдентифiкацiї iндивiдуальних затрат, якщо вiдомо що даний запас придбан та
використовується для конкретного замовлення,
собiвартостi перших придбань запасiв (ФIФО) - для всiх iнших запасiв.
Собiвартiсть включає витрати на придбання запасiв, їх доставку до даного
мiсцезнаходження i на приведення їх у вiдповiдний стан. Вартiсть незавершеного
виробництва та готової продукцiї включає вартiсть сировини i матерiалiв, прямi
витрати працi та iншi прямi витрати, а також вiдповiдну частку виробничих
накладних витрат.
Чиста цiна можливої реалiзацiї є розрахунковою продажною цiною за вирахуванням
всiх передбачуваних виробничих витрат, а також очiкуваних комерцiйних витрат.
Фiнансовi iнструменти.
Фiнансовi iнструменти, вiдображенi в балансi пiдприємства, включають фiнансовi
iнвестицiї, торговельну та iншу дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти, позики
отриманi, торговельну та iншу кредиторську заборгованiсть, а також виданi
довгостроковi векселя та векселя отриманi.
Фiнансовi iнвестицiї (крiм iнвестицiй, якi утримуються пiдприємством до їх
погашення) на дату балансу облiковуються по їх собiвартостi з урахуванням
зменшення корисностi iнвестицiї, якщо їх справедливу вартiсть неможливо визначити.
Дебiторська заборгованiсть облiковується за справедливою вартiстю.
Фiнансовi iнструменти, якi утримуються на балансi до їх погашення облiковуються по
амортизованiй вартостi.
Визнання доходiв i витрат.

Виручка визнається, якщо iснує вiрогiднiсть того, що пiдприємство отримає
економiчнi вигоди, та якщо виручка може бути надiйно оцiнена. Виручка оцiнюється
за справедливою вартiстю отриманої винагороди.
Доходи i витрати визначаються на пiдставi принципiв нарахування та вiдповiдностi i
вiдображаються в звiтностi того перiоду, до якого вони належать.
Фiнансовi витрати, зв'язанi зi створенням квалiфiкацiйного активу, збiльшують
вартiсть вiдповiдного квалiфiкацiйного активу.
Витрати по позиках визнаються, як витрати в момент їх виникнення.
Операцiї в iноземнiй валютi.
Операцiї в iноземнiй валютi спочатку вiдображаються по курсу на дату операцiї.
Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються по
валютному курсу, що дiє на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi, що виникають
вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати.
Резерви.
Пiдприємство створює такi резерви:
на виплату вiдпусток персоналу,
на додаткове пенсiйне забезпечення,
на виконання гарантiйних зобов'язаннь.
Резерв на виплату вiдпусток робiтникам пiдприємства створюється у розмiрi 8,4% вiд
фонду оплати працi з урахуванням єдиного соцiального внеску.
Резерв на виконання гарантiйних зобов'язаннь нараховується у розмiрi 1% вiд
об'єма реалiзацiї верстатiв та сiльхоз технiки за звiтний перiод.
Резерв на додаткове пенсiйне забезпечення нараховується по фактичним витратам за
звiтний перiод.
Зниження вартостi активiв.
На кожну звiтну дату пiдприємство здiйснює перевiрку балансової вартостi своїх
основних засобiв i нематерiальних активiв, з тим, щоб визначити, чи є ознаки, що
свiдчать про знецiнення активiв. В разi виявлення таких ознак розраховується
вартiсть вiдшкодування вiдповiдного активу з метою визначення розмiру збитку вiд
знецiнення (якщо такий є). У тих випадках, коли неможливо оцiнити вартiсть
вiдшкодування окремого активу, пiдприємство оцiнює вартiсть вiдшкодування одиницi,
що генерує грошовi потоки, до якої вiдноситься такий актив.
Вартiсть вiдшкодування визначається як найбiльше значення iз справедливої вартостi
активу за вирахуванням витрат на продаж i вартостi, що генерується вiд його
використання в господарськiй дiяльностi пiдприємства. При оцiнцi вартостi вiд
використання, передбачуваний грошовий потiк дисконтується до поточної вартостi,
використовуючи ставки до оподаткування, якi вiдображають поточну ринкову вартiсть
грошей i властивi даному активу специфiчнi ризики.
Якщо вартiсть вiдшкодування активу (або одиницi, що генерує грошовий потiк) по
оцiночних значеннях менша, нiж його поточна вартiсть, то поточна вартiсть активу
(одиницi, що генерує грошовий потiк) зменшується до даного значення. Втрати вiд
знецiнення признаються в звiтi про сукупний прибуток, за винятком випадкiв, коли
знецiнення вiдноситься до активiв, вiдображених по сумi переоцiнки, при яких сума
знецiнення вiдноситься на резерв по переоцiнцi.
Якщо втрати вiд знецiнення вiдновлюються в наступному перiодi, поточна вартiсть
активу (одиницi, що генерує грошовий потiк) збiльшується до нової вартостi
вiдшкодування, але так, щоб вiдновлена вартiсть даного активу не перевищила його
вартiсть до зниження цiни попереднiх перiодiв. Вiдновлення суми знецiнення
визнається в Звiтi про сукупний прибуток, за винятком випадкiв, коли знецiнення
вiдноситься до активiв, вiдображених по сумi переоцiнки, при яких вiдновлення суми
знецiнення вiдноситься на резерв по переоцiнцi.
Винагороди працiвникам.
Виплати по заробiтнiй платi, виплати по соцiальному забезпеченню, сплаченi
вiдпуски i лiкарнянi, премiї i не грошовi виплати нараховуються в тому перiодi в
якому вiдповiднi винагороди надавалися персоналу пiдприємства.
Взаємозалiки.
Мiж фiнансовими активами i зобов'язаннями можуть проводитися взаємозалiки, i в
бухгалтерському балансi вiдображається чиста величина тiльки за наявностi юридично
закрiпленого права на залiк вiдображених сум i iснуючого намiру або провести
розрахунок шляхом взаємозалiку, або реалiзувати актив i погасити зобов'язання
одночасно.
Новi МСФЗ, що не застосовувалися, та прийнятi МСФЗ, якi ще не набули чинностi
?
МСФЗ 9 (дiє починаючи з 1 сiчня 2018 р.) впроваджує новi вимоги до
класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв i зобов'язань. Фiнансовi активи повиннi

класифiкуватися за двома категорiями оцiнки: оцiнюванi за справедливою вартiстю та
оцiнюванi за амортизованою вартiстю. Класифiкацiя залежить вiд бiзнес-моделi
управлiння фiнансовими iнструментами товариства i вiд характеристик потокiв
грошових коштiв, передбачених контрактом щодо iнструменту. За попереднiми
оцiнками, застосування стандарту не матиме iстотного впливу на активи,
зобов'язання i результати дiяльностi Товариства.
"
МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з покупцями" (дiє починаючи з 1 сiчня
2018 р.). Стандарт встановлює основний принцип, що виручка повинна визнаватися в
момент здiйснення обов'язку до виконання, вводить новi правила облiку (активи та
зобов'язання за договорами) тощо. Виручка вiд продажу товарiв, супроводжуваних
наданням послуг, якi можуть бути вiдокремленими, визнається окремо вiд виручки вiд
надання послуг, а знижки вiд договiрної цiни розподiляються на окремi елементи
виручки. У випадках, коли сума оплати змiнюється з будь-якої причини, виручка
вiдображається в розмiрi мiнiмальних сум, якi не схильнi до суттєвого ризику
анулювання. За попереднiми оцiнками, застосування стандарту не матиме iстотного
впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
?
IASB у минулому роцi внiс у МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" невеликi, але
важливi змiни, щоб пiдкреслити один з ключових принципiв облiкової практики:
нерухомiсть повинна обов'язково переводиться до категорiї iнвестицiйної (або,
навпаки, виключатися з неї), якщо є свiдчення того, що змiнився спосiб її
використання. Новiтня редакцiя стандарту МСБО 40 набирає чинностi з 1 сiчня 2018
року.
"
МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда"(дiє починаючи з 1 сiчня 2019 р.), який встановлює
принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду, забезпечує
порядок розкриття орендарями й орендодавцями доречної iнформацiї, що правдиво
подає такi операцiї. Ця iнформацiя є основою, що використовується користувачами
фiнансової звiтностi для оцiнки впливу оренди на фiнансовий стан, фiнансовi
результати та грошовi потоки органiзацiї. Стандарт змiнює облiковi вимоги до
оренди - скасовує подiл оренди на операцiйну i фiнансову. За попереднiми оцiнками,
застосування стандарту не матиме iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Жоден iз зазначених вище стандартiв Пiдприємство у 2017 роцi не застосовувало.

Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2017 р.
31.12.2016 р.
31.12.2017 р.
Необоротнi активи
Нематерiальнi активи
Основнi засоби
22204 20381
Iнвестицiйна нерухомiсть
181
174
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:
iншi фiнансовi iнвестицiї
42
42
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 2607
25034 20597
Оборотнi активи
Запаси
42293 48259
Векселi одержанi 346
346
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 21887 40766
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами
1380 522
з бюджетом 69
12
у тому числi з податку на прибуток
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 6899 9898
Грошi та їх еквiваленти
75
12
Iншi оборотнi активи
1834 1152
74783 100967
Усього активи
99817 121564
Власний капiтал
Зареєстрований капiтал 8000 8000
Капiтал у дооцiнках
22150 20804
Резервний капiтал
15
15
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
-26221
3944 14583
Довгостроковi зобов'язання i забезпечення
Вiдстроченi податковi зобов'язання 2159 1714
Iншi довгостроковi зобов'язання
28298 11430

-14236

30457 13144
Поточнi зобов'язання i забезпечення
Векселi виданi
6757
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
довгостроковими зобов'язаннями
товари, роботи, послуги
19856 33669
розрахунками з бюджетом 736
566
у тому числi з податку на прибуток
розрахунками зi страхування
346
232
розрахунками з оплати працi
1795 814
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 31579 28386
Поточнi забезпечення
1327 1770
Iншi поточнi зобов'язання
9777 21643
65416 93837
Усього капiтал та зобов'язання
99817 121564
1. Основнi засоби.
Станом на 31.12.2016 року на балансi пiдприємства облiковуються основнi засоби
первiсною вартiстю 58 581 тис. грн., сума нарахованого зносу становить 36 377 тис.
грн., залишкова вартiсть складає 22 204 тис. грн.
Станом на 31.12.2017 року на балансi пiдприємства облiковуються основнi засоби
первiсною вартiстю 54 773 тис. грн., сума нарахованого зносу становить 34 392 тис.
грн., залишкова вартiсть складає 20 381 тис. грн.
Первiсна вартiсть повнiстю замортизованих основних засобiв, якi продовжують
використовуватися складає 11 669 тис. грн.
Основнi засоби представленi наступним чином:
вартiсть
Групи основних засобiв
Будинки, споруди, передавальнi пристрої
засоби
Iнструменти, прилади, iнвентар
Первiсна вартiсть:
Залишок на 31.12.2016р. 47203 10363 289
724
поступило
57
57
вибуло
2903 935
27
3865
Залишок на 31.12.2017р. 44300 9485 262
724
Накопичений знос:
Залишок на 31.12.2016р 25731 10063 289
292
Амортизацiя за рiк
853
94
48
вибуло
2018 935
27
2980
Залишок на 31.12.2017р 24566 9222 262
340
Залишкова вартiсть:
Залишок на 31.12.2016р. 21472 300
0
432
Залишок на 31.12.2017р. 19734 263
0
384

Машини та обладнання
Iншi основнi засоби
2

58581

2

54773

2

36377
995

2

34392

0
0

22204
20381

Транспортнi
Усього

В 2017 роцi суб'єктом оцiночної дiяльностi Фiзичною особою-пiдприємцем Бондаренко
Д.В., що дiє на пiдставi Свiдоцтва про державну реєстрацiю № 24800000000113764 вiд
01.10.2009 року та Сертифiката суб'єкта оцiночної дiяльностi № 17369/14 вiд
29.12.2014 року, виданого Фондом державного майна України, була проведена
незалежна оцiнка будiвель згiдно договорiв № 8/08/2017 вiд 08.08.2017р., №
27/11/2017 вiд 20.11.2017р. Вiдповiдно до звiту про оцiнку майна, ринкова вартiсть
нежитлових будiвель з ПДВ склала:
(грн.)
Будiвля
Iнвент. №
Первiсна вартiсть Накопичений знос Залишкова вартiсть
Вартiсть об'єкту оцiнки з ПДВ
Станцiя технiчного обслу-говування (лiт. "3И-1")
60
54 935,79
47 942,31
6 993,48
86 190,00
Склад (лiт. "Б-1")
36
943 412,17 737 717,85 205 694,32 298 230,00
Будiвля тимчасових майстерень (лiт. "2Ш-2")
34
1 122 209,55
576 988,15
545 221,40 692 270,00
Битовi примiщення транс-портного цеху (лiт. "2Ч-2") 33
646 120,81 518 844,49
127 276,32 244 040,00
Усього
2 766 678,32
1 881 492,80
885 185,52 1 320 730,00
Станом на 31.12.2017р. незавершене будiвництво вiдсутнє.
2. Iнвестицiйна нерухомiсть.
Станом на 31.12.2016 р. первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi складає 405
тис. грн., сума зносу - 224 тис. грн., залишкова вартiсть - 181 тис. грн.

Станом на 31.12.2017р. на балансi пiдприємства облiковується iнвестицiйна
нерухомiсть:
первiсна вартiсть 405 тис.грн.
сума зносу 231 тис.грн.
залишкова вартiсть 174 тис. грн.
Пiсля первiсного визнання iнвестицiйна нерухомiсть облiковується за первiсною
вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд
знецiнення активiв. Амортизацiя на iнвестицiйну нерухомiсть обчислюється лiнiйним
методом.
3. Нематерiальнi активи.
Станом на 31.12.2016 р. облiковуються нематерiальнi активи на загальну суму 1403
тис. грн. Знос на нематерiальнi активи нараховується лiнiйним методом i становить
1403 тис. грн. на кiнець звiтного перiоду. Залишкової вартостi не має.
Станом на 31.12.2017 р. облiковуються нематерiальнi активи:
первiсна вартiсть - 1 403 тис.грн.,
сума накопиченої амортизацiї - 1 403 тис.грн.,
залишкова вартiсть - 0 тис.грн.
Нематерiальнi активи за 2017 рiк не придбались та не вибували.
4. Фiнансовi iнвестицiї
Станом на 31.12.2016р. на балансi пiдприємства враховуються довгостроковi
фiнансовi iнвестицiї. Вони вiдображенi в балансi за собiвартiстю та складають 42
тис. грн. (доля в статутному капiталi ТОВ "ЛКМЗ" в розмiрi 41720 грн., що складає
0,18% статутного капiталу).
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2017р. вiдображенi в балансi за
собiвартiстю та складають 42 тис. грн., у тому числi:
- Доля в статутному капiталi ТОВ "ЛКМЗ" в розмiрi 41 720 грн., що складає 0,18%
статутного капiталу. ПуАТ "ХАРВЕРСТ" не має суттєвого впливу на фiнансовогосподарську дiяльнiсть ТОВ "ЛКМЗ". Таким чином фiнансова iнвестицiя у розмiрi 41
720 грн. облiковується в балансi як фiнансова iнвестицiя до повного погашення.
5. Запаси.
Вартiсть запасiв станом на 31.12.2017р. складала 48259 тис. грн.
Склад запасiв наведений нижче:
Залишок
на 31.12.2016 р. Залишок
на 31.12.2017 р.
Матерiали
1329 2092
Комплектуючi вироби
3414 4486
Паливо
2
2
Тара 2
5
Запчастини 28
34
МШП
248
243
Незавершене виробництво 33332 37009
Готова продукцiя 2248 4388
Товари
1690 0
Всього
42293 48259
Станом на 31.12.2017 року залежалi виробничi запаси, якi не можуть бути
використанi у виробничому процесi вiдсутнi. Тестування на наявнiсть ознак
знецiнення не проводилось. Передачi запасiв на комiсiю та в залог не
здiйснювалось. Матерiали переданi в переробку станом на 31.12.2017р. складають 755
тис.грн.

6. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги представлена наступним
чином:
тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:
31.12.2016 р.
31.12.2017 р.
Чиста реалiзацiйна вартiсть
21887 40766
Первiсна вартiсть 22495 41633
Резерв сумнiвних боргiв -608 -867

Станом на 31.12.2016 р. дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги була
протестована на визначення знецiнення i згiдно встановлених ознак знецiнення, а
саме фiнансовi труднощi замовника та строк позовної давностi, був створений резерв
сумнiвних боргiв:
"
ДП "ОКБШС" - 35 тис. грн.
"
Квартиронаймачi - 46 тис. грн.
"
ВАТ "КЗТС" - 7 тис. грн.
"
ТОВ "Метида" - 33 тис. грн.
"
Рижов Н.К. - 6 тис. грн.
"
УПСЗНД ОЗСВХГС - 2 тис. грн.
"
ТОВ "IЦ "ДКБШВ" - 289 тис.грн.
"
ТОВ "ФIРМА Євромоторс" - 58 тис.грн.
"
ТОВ "УЛК" - 75 тис.грн.
"
ПАТ "ХЕЛЗ "Укрелектромаш" - 57 тис.грн.
Таким чином резерв сумнiвних боргiв станом на 31.12.2017 р. склав 608 тис.грн.
Станом на 31.12.2017 р. дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги була
протестована на визначення знецiнення i згiдно встановлених ознак знецiнення, а
саме фiнансовi труднощi замовника та строк позовної давностi, був створений резерв
сумнiвних боргiв:
"
ДП "ОКБШС" - 41 тис. грн.
"
Квартиронаймачi - 61 тис. грн.
"
ВАТ "КЗТС" - 7 тис. грн.
"
ТОВ "Метида" - 33 тис. грн.
"
Рижов Н.К. - 6 тис. грн.
"
УПСЗНД ОЗСВХГС - 2 тис. грн.
"
ТОВ "IЦ "ДКБШВ" - 636 тис.грн.
"
ТОВ "ФIРМА Євромоторс" - 24 тис.грн.
"
ПАТ "ХЕЛЗ "Укрелектромаш" - 57 тис.грн.
Таким чином резерв сумнiвних боргiв станом на 31.12.2017 р. склав 867 тис.грн.

7. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами, iншi
розрахунки та грошовi кошти складають:
тис. грн.
31.12.2016 31.12.2017
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами
1380
522
з бюджетом
69
12
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 6899 9898
Грошi та їх еквiваленти 75
12
Iншi оборотнi активи
1834 1152
10257 11596
У 2016 роцi дебiторська заборгованiсть за виданими авансами а також iнша поточна
дебiторська заборгованiсть вiдображена у фiнансовiй звiтностi з урахуванням
знецiнення.
Станом на 31.12.2016 року дебiторська заборгованiсть за виданими авансами була
протестована на визначення знецiнення згiдно встановлених ознак знецiнення, а саме
фiнансовi труднощi замовника та строк позовної давностi. Сума знецiнення станом на
31.12.2016 р. склала по пiдприємствам:
"
ТОВ "Алвiт-Електростиль" - 50 тис. грн.
"
ДП "ОКБШС" - 54 тис. грн.
"
ДП "Сименс Україна" - 10 тис. грн.
"
ТОВ "Схiдремсервiс" - 30 тис. грн.
"
ТОВ "Беркана-ЛД" - 60 тис.грн.
"
ТОВ фiрма "Скарлетт" - 1 тис.грн.
"
ТОВ "ГУДВЕЙ ТРАНС" - 20 тис.грн.
"
ТОВ "ДАК" - 5 тис.грн.
"
ПАТ "Констар" - 17 тис.грн.
"
ПП "Iнтерфрахт" - 13 тис.грн.
"
ДУ "ОЛЦ ДСЕСУ" - 1 тис.грн.
"
ТОВ "Технополiс" - 7 тис.грн.
"
ДП "Виправна колонiя №18" - 2 тис.грн.

"
"
"

ТОВ "IЦ "ДКБШВ" - 55 тис.грн
ПП "Медiа центр плюс" - 1 тис.грн.
ТОВ "Спецреклама" - 2 тис. грн.

Таким чином сума знецiнення за виданими авансами станом на 31.12.2016р. склала 330
тис. грн. i була вiдображена в бухгалтерському облiку у виглядi резерву сумнiвних
боргiв.
Станом на 31.12.2016 р. iнша поточна дебiторська заборгованiсть по ДП "ОКБШС" була
протестована на визначення знецiнення i згiдно встановлених ознак знецiнення, а
саме фiнансовi труднощi замовника та строк позовної давностi. Сума знецiнення
станом на 31.12.2016 р. склала 699 тис. грн. i також була вiдображена в
бухгалтерському облiку у виглядi резерву сумнiвних боргiв.
У 2017 роцi дебiторська заборгованiсть за виданими авансами а також iнша поточна
дебiторська заборгованiсть вiдображена у фiнансовiй звiтностi з урахуванням
знецiнення.
Станом на 31.12.2017 року дебiторська заборгованiсть за виданими авансами була
протестована на визначення знецiнення згiдно встановлених ознак знецiнення, а саме
фiнансовi труднощi замовника та строк позовної давностi. Сума знецiнення станом на
31.12.2017 р. склала по пiдприємствам:
"
ТОВ "Алвiт-Електростиль" - 50 тис. грн.
"
ДП "ОКБШС" - 54 тис. грн.
"
ДП "Сименс Україна" - 10 тис. грн.
"
ТОВ "Схiдремсервiс" - 30 тис. грн.
"
ТОВ "Беркана-ЛД" - 60 тис.грн.
"
ТОВ фiрма "Скарлетт" - 1 тис.грн.
"
ТОВ "ГУДВЕЙ ТРАНС" - 20 тис.грн.
"
ТОВ "ДАК" - 6 тис.грн.
"
ПП "Iнтерфрахт" - 13 тис.грн.
"
ДУ "ОЛЦ ДСЕСУ" - 1 тис.грн.
"
ТОВ "Технополiс" - 7 тис.грн.
"
ДП "Виправна колонiя №18" - 2 тис.грн.
"
ТОВ "IЦ "ДКБШВ" - 55 тис.грн
"
ПП "Медiа центр плюс" - 1 тис.грн.
"
ТОВ "Спецреклама" - 3 тис. грн.
Таким чином сума знецiнення за виданими авансами станом на 31.12.2017р. склала 314
тис. грн. i була вiдображена в бухгалтерському облiку у виглядi резерву сумнiвних
боргiв.
Станом на 31.12.2017 р. iнша поточна дебiторська заборгованiсть по ДП "ОКБШС" була
протестована на визначення знецiнення i згiдно встановлених ознак знецiнення, а
саме фiнансовi труднощi замовника та строк позовної давностi. Сума знецiнення
станом на 31.12.2017 р. склала 699 тис. грн. i також була вiдображена в
бухгалтерському облiку у виглядi резерву сумнiвних боргiв.
Грошовi кошти
31.12.2016
тис. грн.
тис. грн.
в нацiональнiй валютi
67
в iноземнiй валютi
8
75
12

31.12.2017
12

Еквiваленти грошових коштiв на балансi не враховуються.
8. Векселi одержанi.
Станом на 31.12.2016р. в балансi облiковуються векселi одержанi у розмiрi 346 тис.
грн.
Станом на 31.12.2017р. в балансi облiковуються векселi одержанi у розмiрi 346 тис.
грн.
9. Власний капiтал.
Власний капiтал станом на 31.12.2016р. складає 3 944 тис. грн. в тому числi:
статутний капiтал складає 8 000 тис. грн. який розподiлений на 32000000
простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна., у звiтному перiодi
змiн у статутному капiталi не вiдбувалось;
капiтал у дооцiнках складає 22150 тис.грн. У звiтному перiодi капiтал у
дооцiнках зменшився на суму 586 тис.грн., а саме: дооцiнка основних засобiв в
розмiрi нарахованої амортизаiї була вiднесена на нерозподiлений прибуток в сумi
713 тис.грн., вiдстроченi податковi зобов'язання зменьшились на 127 тис.грн.
резервний капiтал складає 15 тис. грн., у звiтному перiодi змiн у резервному
капiталi не вiдбувалось;

За 2016 рiк непокритий збиток збiльшився на суму 4689 тис.грн. Станом на
31.12.2016р. непокритий збиток складає 26221 тис. грн.
Власний капiтал станом на 31.12.2017р. складає 14583 тис. грн. в тому числi:
статутний капiтал складає 8 000 тис. грн. який розподiлений на 32000000
простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна., у звiтному перiодi
змiн у статутному капiталi не вiдбувалось;
капiтал у дооцiнках складає 20804 тис.грн. У звiтному перiодi капiтал у
дооцiнках зменшився на суму 1346 тис.грн., а саме: дооцiнка основних засобiв в
розмiрi нарахованої амортизаiї була вiднесена на нерозподiлений прибуток в сумi
697 тис.грн., списана дооцiнка основних засобiв при реалiзацiї на суму 928
тис.грн., вiдстроченi податковi зобов'язання зменьшились на 279 тис.грн.
резервний капiтал складає 15 тис. грн., у звiтному перiодi змiн у резервному
капiталi не вiдбувалось;
За 2017 рiк непокритий збиток зменьшився на суму 11985 тис.грн. станом на
31.12.2017р. непокритий збиток складає 14236 тис. грн.
10. Iншi довгостроковi зобов'язання.
Станом на 31.12.2016 р. iншi довгостроковi зобов'язання складали - 28298 тис.грн.,
в тому числi: довгострокова ссуда - 7681 тис.грн, векселi виданi 10808 тис.грн.,
аванси отриманi 8043 тис.грн., фiнансова допомога 1766 тис.грн, погашення яких
складала бiльше 12 мiсяцiв з дати вiдображення у балансi.
Станом на 31.12.2017 р. облiковуються фiнансовi зобов'язання за амортизованою
вартiстю, яка була разрахована з використанням методу ефективної ставки вiдсотка.
Для розрахунку ефективної ставки вiдсотка приймається середня кредитна ставка НБУ
на звiтну дату у розмiрi 22,1%.
Iншi довгостроковi зобов'язання складали - 11430 тис.грн., в тому числi: векселi
виданi 11430 тис.грн., погашення яких складала бiльше 12 мiсяцiв з дати
вiдображення у балансi.
11. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання .
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання по податку на прибуток розраховуються
на основi балансового методу вiдносно тимчасових рiзниць мiж даними податкового
облiку i даними, включеними у фiнансову звiтнiсть.
Вiдстроченi податковi зобов'язання вiдображаються з врахуванням тимчасових
рiзниць, що збiльшують оподатковуваний прибуток, а вiдстроченi податковi активи
вiдображаються з врахуванням вiрогiдностi наявностi в майбутньому оподатковуваного
прибутку, достатнього для використання утворених податкових активiв.
Вiдстроченi податки розраховуються по ставках, якi, як передбачається,
застосовуватимуться в перiод реалiзацiї активу або погашення заборгованостi.
Вiдстроченi податковi зобов'язання на кiнець 2016 року складали 2159 тис.грн., у
т.ч. вiдстроченi податковi зобов'язання нарахованi на дооцiнку будiвель 3236
тис.грн., вiдстроченi податковi активи - 1077 тис.грн.
По разрахунковим даним вiдстроченi податковi зобов'язання за 2017 рiк зменшились
на 445 тис.грн., у т.ч. вiдстроченi податковi зобов'язання нарахованi на дооцiнку
будiвель зменшились 279 тис.грн.
2016 рiк
2017 рiк
Поточний податок на прибуток
Вiдстроченi податковi активи:
на початок звiтного року
на кiнець звiтного року
Вiдстроченi податковi зобов'язання: 2754 2159
на початок звiтного року
на кiнець звiтного року 2159 1714
Включено до Звiту про фiнансовi результати - усього -468 -166
у тому числi:
поточний податок на прибуток
зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв
збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань -468
Вiдображено у складi власного капiталу - усього -127 -279
у тому числi:
поточний податок на прибуток
зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв
збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань -127

-166

-279

12. Поточнi зобов'язання.
Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi по сумi погашення i станом на
31.12.2016 року складають 64089 тис. грн., у тому числi:
o одержанi аванси
31579 тис. грн.

o кредиторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги)
o поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом
736
o поточнi зобов'язання з оплати працi
1795 тис.грн.
o поточнi зобов'язання зi страхування
346 тис.грн.
o iншi поточнi зобов'язання 9777 тис.грн. включають в себе:
допомогу - 9390 тис.грн., податковий кредит - 359 тис.грн.,
кредиторами - 28 тис.грн.

19856 тис.грн.
тис.грн.
поворотну фiнансову
розрахунки з iншими

Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi по сумi погашення i станом на
31.12.2017 року складають 92067 тис. грн., у тому числi:
o одержанi аванси
28386 тис. грн.
o кредиторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги)
33669 тис.грн.
o векселi виданi
6757 тис. грн.
o поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом
566 тис.грн.
o поточнi зобов'язання з оплати працi
814 тис.грн.
o поточнi зобов'язання зi страхування
232 тис.грн.
o iншi поточнi зобов'язання 21643 тис.грн. включають в себе: поворотну фiнансову
допомогу - 11750 тис.грн., позика - 9594 тис.грн., розрахунки за нарахованими
вiдсотками по позицi - 110 тис.грн., податковий кредит - 160 тис.грн., розрахунки
з iншими кредиторами - 29 тис.грн.
13. Резерви.
Станом на 31.12.2016 р. на балансi облiковуються наступнi резерви у розмiрi 1056
тис. грн., у тому числi:
"
на виплату вiдпусток персоналу у розмiрi 540 тис.грн.
"
на додаткове пенсiйне забезпечення у розмiрi 607 тис.грн.
"
на виконання гарантiйних зобов'язаннь у розмiрi 180 тис.грн.
Станом на 31.12.2017 р. створенi резерви складають 1770 тис. грн.:
Види резервiв
Залишок на 31.12.2016р. Збiльшення за звiтний перiод Використано
у звiтному перiодi
Списано невикорис-тану суму
Залишок на 31.12.2017р.
Резерв на виплату вiдпусток персоналу
540
861
673
728
Резерв на додаткове пенсiйне забезпечення 607
506
557
556
Резерв на виконання гарантiйних зобов'язаннь
180
486
26
154
486
Разом 1327 1853 1256 154
1770

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2017 рiк
Чистий дохiд вiд релiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
2017 2016
Верстати
7003 10125
Сiльхоз технiка
30993 5695
Iнша продукцiя
10371 2347
Послуги промислового характера
2153 4472
50520 22639
2017 2016
Зовнiшнiй ринок
16581 10263
Внутрiшнiй ринок 33939 12376
50520 22639
Собiвартiсть реалiзацiї
2017 2016
Верстати
1937 5849
Сiльхоз технiка
25593 5111
Iнша продукцiя
3715 2065
Послуги промислового характера
1124 2580
32369 15605
Iншi операцiйнi доходи
2017 2016
Операцiйна оренда активiв
453
434
Операцiйна курсова рiзниця
247
25
Реалiзацiя оборотних активiв 11039 2286
Реалiзацiя iностраної валюти 33
4
Утримання об'єктiв житлово-комунального та соцiально-культурного призначення 464
447
Вiдшкодування ранiше списаних активiв
1710 1323
Дохiд вiд надання послуг стороннiм органiзацiям 611
489
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 1300

Iншi операцiйнi доходи 280
90
16137 5098
Iншi доходи
2017 2016
Дисконтування довгострокової заборгованостi
Дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй
5995 5372

5995

1472
3900

Адмiнiстративнi витрати
2017 2016
Винагороди за професiйнi послуги
1010 415
Податки та обов'язковi платежi
2007 1767
Сплата за розрахунково - касове обслуговування 103
61
Витрати на утримання АУП
4775 3719
Витрати на утримання та ремонт основних засобiв 798
745
Витрати на утримання пiдприємства 183
125
Iншi витрати
99
68
8975 6900
Витрати за збут
2017 2016
Транспортнi послуги
32
Гарантiйне обслуговування
486
190
Витрати на рекламу, виставки 61
36
Витрати по звiту комiсiонера 61
Винагорода за використання КД 93
Iншi витрати
8
2
709
260
Iншi операцiйнi витрати
2017 2016
Реалiзацiя оборотних активiв 9739 1836
Реалiзацiя iностраної валюти 28
1
Утримання об'єктiв житлово-комунального та соцiально-культурного призначення 2233
1966
Операцiйна курсова рiзниця
27
Собiвартiсть послуг стороннiм органiзацiям
420
391
Розрахунки з пенсiйним фондом по спискам №№ 1, 2
506
570
Штрафи, пенi, неустойки 502
17
Витрати по виплатi лiкарняних листiв за рахунок пiдприємства
107
83
Резерв сумнiвної заборгованостi
369
1241
Списання оборотних активiв
47
776
Iншi операцiйнi витрати 113
115
14064 7023
Фiнансовi витрати
2017 2016
Вiдсотки по позицi
959
962
959
962
Iншi витрати
2017 2016
Демонтаж обладнення
136
28
Дисконтування довгострокової заборгованостi
5352 3837
Собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй
3985
Iншi витрати
21
5488 7871
Дохiд з податку на прибуток за 2017 р. складає 166 тис. грн.
За результатами роботи за 2017 рiк пiдприємство має чистий прибуток у розмiрi
10254 тис. грн.
Прибуток на акцiю:
Чистий прибуток за 2017 рiк
- 10254 тис.грн.
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй - 32 000 000 шт.
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй - 32 000 000 шт.
Чистий прибуток на одну акцiю за 2017 р. - 0,32044 грн.

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2017р.
Станом на 31.12.2016р. на балансi враховуються грошовi кошти в сумi 75 тис.грн. в
т.ч.:
в нацiональнiй валютi - 67 тис.грн.;

в iноземнiй валютi - 8 тис.грн.
Грошовi кошти складаються з коштiв вiд операцiйної дiяльностi, iнвестицiйної та
фiнансової дiяльностi. Видаток чистого руху грошових коштiв у результатi
операцiйної дiяльностi за 2016 р. складає 479 тис. грн. Чистий рух коштiв вiд
iнвестицiйної дiяльностi складає - 28 тис. грн. за рахунок придбання та реалiзацiї
основних засобiв. Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi складає - 325 тис.
грн. за рахунок отримання довгострокової позики та фiнансової допомоги.
Чистий рух коштiв (видаток) за звiтний перiод складає 126 тис. грн.
Станом на 31.12.2017р. на балансi враховуються грошовi кошти в сумi 12 тис.грн. в
т.ч.:
в нацiональнiй валютi - 12 тис.грн.;
Грошовi кошти складаються з коштiв вiд операцiйної дiяльностi, iнвестицiйної та
фiнансової дiяльностi. Видаток чистого руху грошових коштiв у результатi
операцiйної дiяльностi за 2017 р. складає 1627 тис. грн. Чистий рух коштiв вiд
iнвестицiйної дiяльностi складає - 4297 тис.грн. за рахунок придбання та
реалiзацiї основних засобiв. Видаток чистого руху коштiв вiд фiнансової дiяльностi
складає - 2733 тис. грн. за рахунок сплати вiдсоткiв по позицi та фiнансової
допомоги.
Чистий рух коштiв (видаток) за звiтний перiод складає 63 тис. грн.

Звiт про власний капiтал за 2017р.
Розмiр власного капiталу станом на 31.12.2016 року становить 3944 тис.грн., у тому
рахунку:
o
статутний капiтал
8 000 тис.грн.
o
капiтал у дооцiнках
22150 тис.грн.
o
резервний капiтал
15 тис.грн.
o
непокритий збиток
26221 тис.грн.
За 2016 р. власний капiтал зменьшився на 5275 тис.грн., а саме:
Капiтал у дооцiнках зменшився на 586 тис. грн. за рахунок використання дооцiнки
необоротних активiв.
Непокритий збиток збiльшився на 4689 тис.грн.
Розмiр власного капiталу станом на 31.12.2017 року становить 14583 тис.грн., у
тому рахунку:
o
статутний капiтал
8 000 тис.грн.
o
капiтал у дооцiнках
20804 тис.грн.
o
резервний капiтал
15 тис.грн.
o
непокритий збиток
14236 тис.грн.
За 2017 р. власний капiтал збiльшився на 10639 тис.грн., а саме:
Капiтал у дооцiнках зменшився на 1346 тис. грн. за рахунок використання дооцiнки
необоротних активiв.
Непокритий збиток зменьшився на 11985 тис.грн.

Операцiї зi зв'язаними сторонами.
В фiнансовiй звiтностi пiдприємства зв'язаними сторонами вважаються сторони, одна
з яких контролює органiзацiю або контролюється нею, або разом з органiзацiєю є
об'єктом спiльного контролю.
Зв'язанi сторони можуть вступати в угоди, якi не проводилися б мiж незв'язаними
сторонами, цiни i умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд угод i умов мiж
непов'язаними сторонами.
Зв'язаними сторонами є акцiонери i опосередковано особи, якi є акцiонерами
(учасниками) юридичних осiб акцiонерiв ПуАТ "ХАРВЕРСТ".
Сальдо по розрахунках iз зв'язаними сторонами, а також вплив на фiнансовi
результати представленi нижче.
31 грудня 2017
31 грудня 2016
Iнвестицiї 42
42
Дебiторська заборгованiсть
33549 19443
Аванси виданi
7
80
Векселi одержанi
194
Iнша дебiторська заборгованiсть
6890
Кредиторська заборгованiсть
29775 16836
Векселi виданi
3500
Iнша кредиторська заборгованiсть
8366 9230
Аванси отриманi
26118 22425
Довгостроковi векселi виданi 12092 11684
Довгостроковi аванси отриманi
8043

2017 рiк
Реалiзацiя 14359
Закупки запасiв
Закупки послуг

2016 рiк
8773
24150 10842
157
243

ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛОМ
Основними цiлями полiтики по управлiнню капiталом Товариства є покращення
коефiцiєнтiв фiнансової незалежностi та лiквiдностi, покращення структури
кредиторської заборгованостi та зменшення вартостi капiталу.
Основними засобами управлiння структурою капiталу є максимiзацiя прибутку,
управлiння iнвестицiйною програмою, управлiння величиною позикового капiталу,
використання рiзних класiв позикових коштiв.
Товариство управляє структурою капiталу i змiнює її вiдповiдно до змiн економiчних
умов. З метою збереження або змiни структури капiталу Товариство може регулювати
розмiр виплат дивiдендiв, повертати капiтал акцiонерам або випускати новi акцiї.
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, не було внесено змiн в цiлi, полiтику i
процедури управлiння капiталом.
Товариство здiйснює контроль капiталу за допомогою коефiцiєнта фiнансового важеля,
який розраховується шляхом дiлення чистої заборгованостi на суму власного капiталу
i чистої заборгованостi.
Товариство не має зовнiшнiх вимог до дотримання розмiру капiталу.
31 грудня 2016
31 грудня 2017
Всього позиковi кошти
17 484
Кредиторська заборгованiсть
19 856
33669
Векселi виданi
10808 11430
Вирахування грошових коштiв та їх еквiвалентiв (75) (12)
Чиста сума боргу 48 073
45087
Всього власний капiтал 3 944 14583
Всього капiтал
52 017
59670
Спiввiдношення власних та позикових засобiв
92,42%
75,56%

Подiї пiсля звiтної дати.
У сiчнi 2018р. було продано нежитлова будiвля лiт. "2О-1-2" (кузнечний цех).
Незалежна оцiнка будiвлi була проведена згiдно договору № 26/11/2017 вiд
20.11.2017р. суб'єктом оцiночної дiяльностi Фiзичною особою-пiдприємцем Бондаренко
Д.В., що дiє на пiдставi Свiдоцтва про державну реєстрацiю № 24800000000113764 вiд
01.10.2009 року та Сертифiката суб'єкта оцiночної дiяльностi № 17369/14 вiд
29.12.2014 року, виданого Фондом державного майна України. Вiдповiдно до звiту про
оцiнку майна, ринкова вартiсть нежитлової будiвлi з ПДВ склала 1268610 грн.
Залишкова вартiсть будiвлi склала 990376,97 грн.

Генеральний директор
Головний бухгалтер

О.Г.Штрассер
I.В.Мецлер

XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту )
1

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА
ФІРМА "СПІКА-АУДИТ"

2

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової
картки* платника податків - фізичної особи)

23464570

3

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

61003, м. Харків, Майдан Павлівський,
1/3, оф. 506.

4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України

0861
26.01.2001

5

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

П 000314
д/н
д/н
30.11.2015
24.09.2020

6

9

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність
системи контролю якості, виданого Аудиторською
палатою України
Звітний період, за який проведено аудит фінансової
звітності
Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від
висловлення думки)
Пояснювальний параграф (у разі наявності)

10

Номер та дата договору на проведення аудиту

7
8

11 Дата початку та дата закінчення аудиту
12 Дата аудиторського висновку (звіту)
13 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
14 Текст аудиторського висновку (звіту) :
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

0724
31.12.2022
01.01.2017 - 31.12.2017
02
відсутній
№13/2018
12.02.2018
12.02.2018 - 16.04.2018
16.04.2018
20500.00

Загальним зборам ПуАТ "ХАРВЕРСТ"
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (ПуАТ "ХАРВЕРСТ") що складається з
Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 р., Звіту про фінансові
результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за
прямим методом) та Звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною
датою, і Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих
облікових політик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для
думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається,
відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД" на 31 грудня
2017р., її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився
зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
(МСФЗ).
Основа для думки із застереженням
Згідно з МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації" ПуАТ "ХАРВЕРСТ"
не розкрило в Примітках до фінансової звітності характер та рівень ризиків, що
виникають унаслідок фінансових інструментів, а саме кредитний ризик, ризик
ліквідності, ринковий ризик, та яким чином воно управляє цими ризиками.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі
"Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є
незалежними по відношенню до ПуАТ "ХАРВЕРСТ" згідно з Кодексом етики
професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів
(Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту
фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до
цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є
достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із

застереженням.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими
повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал (Генеральний директор, головний бухгалтер) несе
вiдповiдальнiсть за складання і достовірне подання фінансової звітності
відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський
персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової
звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе
відповідальність за оцінку здатності ПуАТ "ХАРВЕРСТ" продовжувати свою
діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що
стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про
безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків,
якщо управлінський персонал або планує ліквідувати ПуАТ "ХАРВЕРСТ" чи
припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд
за процесом фінансового звітування ПуАТ "ХАРВЕРСТ".
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у
цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та
випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є
високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно
до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення
можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими,
якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати
на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової
звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження
та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
"
ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової
звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські
процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є
достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик
невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для
викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову,
підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами
внутрішнього контролю;
"
отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується аудиту,
для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для
висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
"
оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість
облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським
персоналом;
"
доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським
персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для
бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо
висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б
під значний сумнів можливість ПуАТ "ХАРВЕРСТ" продовжити безперервну
діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої
невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до
відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі
розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки
ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора.
Втім майбутні події або умови можуть примусити ПуАТ "ХАРВЕРСТ" припинити свою
діяльність на безперервній основі;
"
оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності
включно з розкриттям інформації, а також те, чи показує фінансова звітність
операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти
достовірного відображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати,
включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені
нами під час аудиту.
Партнер із завдання
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