Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

Голова правлiння

Настенко Олександр Миколайович

( посада )

( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

14.05.2013
Дата

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Харкiвський канатний завод"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акцiонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00306443

1.4. Місцезнаходження емітента

61020 Харкiвська область Жовтневий м. Харкiв вул. Китаєнка, 1

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(057) 376-22-81 (057) 376-20-36

1.6. Електронна поштова адреса емітента

kanat@atrep.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2013
Дата

2.2. Річна інформація опублікована у №81 ДП "IВЦ " Вiдомостi НКЦПФР"
номер та найменування офіційного друкованого видання

26.04.2013
Дата

2.3. Повідомлення
розміщено на сторінці

26.04.2013

www.kanat.nr-avers.com.ua/reg_zvit.html
(адреса сторінки в мережі Інтернет)

Дата

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
б) інформація про державну реєстрацію емітента;
в) банки, що обслуговують емітента;
г) основні види діяльності;
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
е) інформація про рейтингове агентство;
є) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
6. Інформація про загальні збори акціонерів.
7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента;
б) інформація про облігації емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
10. Опис бізнесу.
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
в) інформація про зобов'язання емітента.
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного
14. Інформація про стан корпоративного управління.
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,
які відбулися протягом звітного періоду;
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів
до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів
на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств)
27. Аудиторський висновок.
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими
здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) .
30. Примітки: Емiтент не здiйснює нiяких видiв дiяльностi, що потребують одержання лiцензiй
(дозволiв).
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ПАТ"Харкiвський канатний завод" не належить до будь-якого об'єднання пiдприємств.
У статутному фондi Емiтента державна частка вiдсутня . ПАТ "Харкiвський канатний завод" не має
стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче)
становище, тому рейтингування не проводилось.
Вiдповiдно до Статуту Товариства загальнi збори акцiонерiв можуть обирати Ревiзiйну комiсiю для
проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi. У 2012 роцi загальнi збори не обирали
Ревiзiйну комiсiю.
Протягом звiтного перiоду Емiтент викуп власних акцiй не здiйснював, нiяких видiв облiгацiй
(процентнi, дисконтнi, цiльовi) та iнших видiв цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї,
не випускав.
У 2012 роцi сертифiкати не видавались, оскiльки в 2010 роцi акцiї було переведено в
бездокументарну форму iснування.
Нiяких зобов'язань за фiнансовими iнвестицiями Товариство не має.
Емiтент виступає позивачем в судовiй справi проти АКБ "Укрсоцбанк". Короткостроковий кредит було
взято в АКБ "Укрсоцбанк" 31.03.1998 р. на суму 692,00 тис. грн. Дата погашення - 31.03.2000р.
Станом на 31.12.2011 р. непогашена частина боргу складає 587,8 тис. грн. у зв`язку з виникненням
розбiжностей мiж АТВТ "Харкiвський канатний завод" та АКБ "Укрсоцбанк". Документи знаходяться на
розглядi у судi.
Дивiденди за 2012 рiк нараховуватись не будуть, тому як товариство за 2012 рiк отримало збиток у
розмiрi 3242 тис. грн. Нiяких зобов'язань за кредитами, цiнними паперами, фiнансовими
iнвестицiями Товариство не має.
У 2012 роцi сертифiкати не видавались, оскiльки в 2010 роцi акцiї було переведено в
бездокументарну форму iснування.
Товариство не займається такими видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води, тому Iнформацiю про
обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, iнформацiю про собiвартiсть
реалiзованої продукцiї емiтент не надає. Боргових цiнних паперiв товариство не випускало, тому
iнформацiя щодо гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не надається.
Пiдтвердження фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк здiйнено аудиторською фiрмою Приватне
пiдприємство "Аудиторська фiрма "Центр аудиторських послуг" (код за ЄРДПОУ 22693955, Україна,
61003, Харкiвська обл.
м. Харкiв,вул. Кооперативна, 18 тел. (057)78-60-155, Свiдоцтво про включення в Реєстр
аудиторських фiрм та аудиторiв №4467, видане Аудиторською палатою України 29 вересня 2011 року
протокол № 239/3, яке чинне до 22 вересня 2016 року.
ПАТ "Харкiвський канатний завод" не є фiнансовою установою, тому звiт про корпоративне управлiння
не заповнено.
Емiтент не здiйснював закритого (приватного) розмiщеннi цiльових облiгацiй пiдприємств,
виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта)
житлового будiвництва, тому звiт про стан об'єкта нерухомостi не заповнено.

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1.Повне найменування

Публічне акцiонерне товариство "Харкiвський канатний завод"

3.1.2. Скорочене найменування

ПАТ "Харкiвський канатний завод"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Акцiонерне товариство

3.1.4. Область, район

Харкiвська область Жовтневий

3.1.5. Поштовий індекс

61020

3.1.6. Населений пункт

м. Харкiв

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Китаєнка, 1

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва

ААБ № 916745

3.2.2. Дата державної реєстрації

07.06.1994

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комітет Харківської міської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

120000.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

120000.00

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

ПАТ "Український Професійний Банк"

3.3.2. МФО банку

300205

3.3.3. Поточний рахунок

2600326015

3.3.4. Найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті

д/в

3.3.5. МФО банку

д/в

3.3.6. Поточний рахунок

д/в

3.4. Основні види діяльності
13.94 ВИРОБНИЦТВО КАНАТІВ, МОТУЗОК, ШПАГАТУ ТА СІТОК
13.92 ВИРОБНИЦТВО ГОТОВИХ ТЕКСТИЛЬНИХ ВИРОБІВ, КРІМ ОДЯГУ
77.12 НАДАННЯ В ОРЕНДУ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акціій ( розміру часток, паїв )
Найменування юридичної особи засновника та/або
учасникa

Код за
ЄДРПОУ
засновника
та/або
учасника

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

Місцезнаходження

0.000000000000
Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи

93 акцiонерiв-фiзичних осiб

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

д/в

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)
100.000000000000

Усього 100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу (осiб) за звiтнiй перiод
складає 205 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за
сумiсництвом (осiб) немає, чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного
робочого часу(дня,тижня)(осiб) - 2 особи. Фонд оплати працi складає 3071 тис. грн., що
на 467 тис. грн. бiльше нiж в минулому звiтному роцi. Кадрова програма емiтента,
спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам
емiтента, вiдсутня.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

6.1.1. Посада

Голова правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Настенко Олександр Миколайович

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

МК 270502 10.10.1996 Московським МВ ХМУ УМВС У в Хар. обл.

6.1.4. Рік народження

1971

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

8

6.1.7. Найменування підприємства та Фiзична особа - пiдприємець, ТОВ "УкрНафтаСинтез" - директор.
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Змін не відбувалось.Настенко О.М. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода сплачується
вiдповiдно до штатного розкладу. Попереднi посади, якi займав Настенко О.М. - Фiзична особа - пiдприємець,
ТОВ "УкрНафтаСинтез" - директор. Стаж керівної роботи - 8 років.

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Настенко Свiтлана Валерiївна

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

МК 274484 13.09.1996 Московським РВ ХМУ УМВС У в Хар. обл.

6.1.4. Рік народження

1972

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6

6.1.7. Найменування підприємства та Фiзична особа - пiдприємець.
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Змін не відбувалось. Настенко С.В. не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi
злочини. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода сплачується
вiдповiдно до штатного розкладу. Винагорода за посаду Голови Наглядової ради не передбачена. Попереднє місце
роботи Фiзична особа - пiдприємець, ТОВ "Алюміл Харків" - Директор. Стаж керівної роботи 6 років.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Халабурдiн Святослав Володимирович

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

МН 290645 22.03.2002 Фрунзенським РВ ХМУ УМВС У в Хар. обл.

6.1.4. Рік народження

1985

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

2

6.1.7. Найменування підприємства та слiдчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Хар. обл., юрист
попередня посада, яку займав
Концерн "Схiдна Україна", юрист ТОВ "ХIПЦ "Аудитконсалтинг"..
6.1.8. Опис
Змін не відбувалось. Халабурдін С.В. не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi
злочини. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода сплачується
вiдповiдно до штатного розкладу. Винагорода за посаду члена Наглядової ради не передбачена. Попередні місця
роботи та посади: слiдчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Хар. обл., юрист Концерн "Схiдна
Україна", юрист ТОВ "ХIПЦ "Аудитконсалтинг". Стаж керівної роботи 2 роки.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

ТОВ "Компанiя з управлiння активами МАСТ-IНВЕСТ"

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

33675346

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Змін не відбувалось. Представник ТОВ "Компанiя з управлiння активами МАСТ-IНВЕСТ" не
має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Повноваження та обов'язки посадової особи
визначенi Статутом Товариства . Повноваження та обов'язки представника посадової особи визначенi
довіреністю від ТОВ "Компанiя з управлiння активами МАСТ-IНВЕСТ" . Згоди на розкриття iнформацiї щодо
наявностi посад представника на iнших пiдприємствах не отримано. Голові та членам Наглядової ради
винагорода не передбачена.

6.1.1. Посада

Член Правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Самойлiк Сергiй Миколайович

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

МВ 256056 10.12.2004 Роменським МРВ УМВС України в Сумськiй обл.

6.1.4. Рік народження

1969

6.1.5. Освіта

середня

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

3

6.1.7. Найменування підприємства та ТОВ "МаксБет" - начальник служби безпеки, ТОВ "Роменський завод
попередня посада, яку займав
продтоварiв"- iнженер-технолог.
6.1.8. Опис
Протягом звітного періоду змін не відбувалось. Повноваження та обов'язки посадової особи
визначенi Статутом Товариства. Винагорода сплачується вiдповiдно до штатного розкладу. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попереднi посади: ТОВ "МаксБет" - начальник служби
безпеки, ТОВ "Роменський завод продтоварiв"- iнженер-технолог. Стаж керівної роботи - 9,5 місяців.

6.1.1. Посада

Член правлiння (колишній)

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Сiдоров Євген Геннадiйович

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

МК 373089 14.02.1997 Фрунзенським МВ ХМУ УМВС У в Хар. обл.

6.1.4. Рік народження

1980

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

3

6.1.7. Найменування підприємства та ДП "Завод iм. Малишева" - начальник фiнансового вiддiлу, Голова
попередня посада, яку займав
Ревізійної комісії АТ ВТ "Харківський канатний завод"
6.1.8. Опис
Звiльнений 16.07.2012 р. рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол № 3/12 вiд 16.07.2012 р.)
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Повноваження та обов'язки посадової особи
визначенi Статутом Товариства. Винагорода сплачується вiдповiдно до штатного розкладу. Попереднi посади:
ДП "Завод iм. Малишева" - начальник фiнансового вiддiлу, Голова Ревізійної комісії АТ ВТ "Харківський
канатний завод". Стаж керівної роботи 3 роки.

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Ярошенко Анатолiй Васильович

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

ММ 836979 28.12.2000 1 МВМ Жовтневого РВ ХМУ УМВС У в Харк. обл.

6.1.4. Рік народження

1961

6.1.5. Освіта

середня

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

15

6.1.7. Найменування підприємства та Заст. Головного iнженера Концерна "Харкiвський канатний завод"
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Протягом звітного періоду змін не відбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода
сплачується вiдповiдно до штатного розкладу. Попереднi посади: Заст. Головного iнженера Концерна
"Харкiвський канатний завод". Стаж керівної роботи - 15 років.

6.1.1. Посада

Член правлiння (колишній)

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Чебан Iван Михайлович

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

ЕР 235353 04.04.2006 Центральним РВ ММ УУМВС У в Миколаївськiй обл.

6.1.4. Рік народження

1985

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

2

6.1.7. Найменування підприємства та приватний пiдприємець
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Звiльнений 16.07.2012 р. рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол № 3/12 вiд 16.07.2012 р.).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи
визначенi Статутом Товариства. Винагорода сплачується вiдповiдно до штатного розкладу. Попереднi посади:
приватний підприємець. Стаж керівної роботи - 2 роки.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Азаренко Iрина Андрiївна

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

МН 682209 11.05.2004 Лозiвським МРВ УМВС У в Харкiвськiй обл

6.1.4. Рік народження

1963

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

20

6.1.7. Найменування підприємства та Головний бухгалтер - ДП "Харкiвський облавтодор", КРВ в Лозiвському
попередня посада, яку займав
р-нi, - Ревiзор
6.1.8. Опис
Протягом звітного періоду змін не відбувалось. Азаренко І.А. не має непогашеної судимостi за
посадовi та корисливi злочини. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Законом України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-ХIV вiд 16.07.1999 (зi змiнами та доповненнями) та
посадовою iнструкцiєю. Винагорода сплачується вiдповiдно до штатного розкладу. Попереднi посади: Головний
бухгалтер - ДП "Харкiвський облавтодор", КРВ в Лозiвському р-нi, - Ревiзор. Стаж керівної роботи - 20 років.

6.1.1. Посада

Заступник Голови правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Попов Борис Борисович

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

КН 165578 21.05.1996 Жовтневим РВ ПМУ УМВСУ в Полтавськiй обл.

6.1.4. Рік народження

1973

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

13

6.1.7. Найменування підприємства та головний енергетик ТОВ "Сiльгосппродукт", начальник територiального
попередня посада, яку займав
управлiння Луганської областi-старший Генеральний директор ПАТ
"Харкiвський канатний завод"
6.1.8. Опис
Призначений 16.07.2012 р. рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол № 3/12 вiд 16.07.2012
р.).Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи
визначенi Статутом Товариства. Винагорода сплачується вiдповiдно до штатного розкладу. Попереднi посади:
головний енергетик ТОВ "Сiльгосппродукт", начальник територiального управлiння Луганської
областi-старший державний iнспектор з енергозбереження Державної iнспекцiї з енергозбереження, Генеральний
директор ПАТ "Харкiвський канатний завод". Стаж керівної роботи - 13 років.

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Седюк Галина Геннадiївна

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

ММ 852193 14.02.2001 Московським РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй обл.

6.1.4. Рік народження

1972

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

11

6.1.7. Найменування підприємства та фiнансовий директор ПАТ "Харкiвський канатний завод"
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Призначена 16.07.2012 р. рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол №3/12 вiд 16.07.2012 р.).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом трудової дiяльностi обiймала посади:
директор ТОВ фiрма "Реал-Роуп", заступник Генального директора з комерцiйних питань концерну
"Харкiвський канатний завод", фiнансовий директор ПАТ "Харкiвський канатний завод". Повноваження та
обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода сплачується вiдповiдно до штатного
розкладу. Стаж керівної роботи - 11 років.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Голова правління

Настенко Олександр
Миколайович

МК 270502 10.10.1996 03.03.2010
Московським МВ
ХМУ УМВС У в Хар.
обл.

79454

Кількість за видами акцій
Від загал.
кількості акцій(%) прості іменні прості на привілейо привілейо
пред'явника
вані
в. на
іменні
пред'явн
0
33.10583333333
79454
0
0

Голова Наглядової ради

Настенко Свiтлана
Валерiївна

МК 274484 13.09.1996 03.03.2010
Московським РВ ХМУ
УМВС У в Хар. обл.

68740

28.64166666667

68740

0

0

0

Член Наглядової ради

Халабурдiн Святослав
Володимирович

МН 290645 22.03.2002 21.05.2010
Фрунзенським РВ
ХМУ УМВС У в Хар.
обл.

100

0.04166666667

100

0

0

0

Член Наглядової ради

ТОВ "Компанiя з
управлiння активами
МАСТ-IНВЕСТ"

33675346

65497

27.29041666667

65497

0

0

0

Член Правління

Самойлiк Сергiй
Миколайович

МВ 256056 10.12.2004 21.05.2010
Роменським МРВ
УМВС України в
Сумськiй обл.

100

0.04166666667

100

0

0

0

Член правлiння (колишній)

Сiдоров Євген
Геннадiйович

МК 373089 14.02.1997 21.05.2010
Фрунзенським МВ
ХМУ УМВС У в Хар.
обл.

100

0.04166666667

100

0

0

0

Член правлiння

Ярошенко Анатолiй
Васильович

ММ 836979 28.12.2000 д/н
1 МВМ Жовтневого РВ
ХМУ УМВС У в Харк.
обл.

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член правлiння (колишній)

Чебан Iван Михайлович

ЕР 235353 04.04.2006
Центральним РВ ММ
УУМВС У в
Миколаївськiй обл.

д/н

0

0.00000000000

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Азаренко Iрина Андрiївна

МН 682209 11.05.2004 д/н
Лозiвським МРВ
УМВС У в Харкiвськiй
обл

0

0.00000000000

0

0

0

0

КН 165578 21.05.1996
Жовтневим РВ ПМУ

0

0.00000000000

0

0

0

0

Посада

П.І.Б. посадової особи

Заступник Голови правлiння Попов Борис Борисович

Серія, номер, дата
Дата
Кількість
видачі паспорту, орган, внесення акцій (штук)
що видав
до реєстру

03.03.2010

д/н

УМВСУ в Полтавськiй
обл.
Член правлiння

Седюк Галина Геннадiївна

ММ 852193 14.02.2001 05.09.2006
Московським РВ ХМУ
УМВСУ в Харкiвськiй
обл.
Усього

9

214000

0.00375000000

9

89.16666666667

214000

0

0

0

0

0

0

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

Ідентифікаці
йний код за
ЄДРПОУ

ТОВ "КУА МАСТ- IНВЕСТ" 33675346
Прізвище, ім`я, по батькові фізичної
особи

Місцезнаходження

Дата
Кількість
Від загальної
внесення до акцій (штук) кількості акцій(%)
реєстру

61024 Харкiвська область д/в 03.03.2010
м. Харкiв вул. Гуданова, 9/11

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

65497

27.290416666667

Дата
Кількість
Від загальної
внесення до акцій (штук) кількості акцій(%)
реєстру

Кількість за видами акцій
Прості
іменні
65497

Прості на Привілейова Привілейова
пред'явника
ні іменні
ні на
пред'явника
0

0

0

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на Привілейова Привілейова
пред'явника
ні іменні
ні на
пред'явника

Настенко Свiтлана Валерiївна

МК 274484 13.09.1996 Московським 03.03.2010
РВ ХМУ УМВС У в Хар. обл.

68740

28.641666666670

68740

0

0

0

Настенко Олександр Миколайович

МК 270502 10.10.1996 Московським 03.03.2010
МВ ХМУ УМВС У в Хар. обл.

79454

33.105833333330

79454

0

0

0

213691

89.037916666667

213691

0

0

0

Усього

8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

Чергові

Позачергові

X
17.04.2012
61.876100000000

Порядок денний:
1. Затвердження умов договору на надання iнформацiї про проведення емiтентом загальних зборiв,
та використання права голосу.
2. Обрання лiчильної комiсiї та припинення її повноважень.
3. Обрання Голови та секретаря загальних зборiв.
4. Про порядок проведення загальних зборiв.
5. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк.
6. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2011 рiк.
7. Затвердження рiчного звiту та балансу, розподiл прибутку за 2011 рiк.
8. Призначення уповноваженого на зберiгання документiв системи реєстру та iнших первинних
документiв, на пiдставi яких здiйснювалися змiни в системi реєстру власникiв iменних цiнних
паперiв.
9. Передання сiмнадцяти житлових будинкiв, якi знаходяться на балансi ПАТ  Харк
iвський
канатний завод у комунальну власнiсть територiальної громади м. Харкова (на баланс мiської
ради/її органiв або комунального пiдприємства).
10. Вiдчуження нежитлових примiщень, якi розташованi в житлових будинках, що є власнiстю ПАТ
 Харк
iвський канатний завод, шляхом їх продажу в процесi санацiї пiдприємства. Уповноваження
керуючого санацiєю на пiдписання таких договорiв та пов_язаних з ними документiв.
11.Затвердження структури пiдприємства.
Нiяких пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного не надходило.
Рiшення прийнятi по всiх питаннях порядку денного. Позачерговi збори не скликались.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Центр аудиторських
послуг"

Організаційно-правова форма

Приватне пiдприємство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

22693955

Місцезнаходження

61001 УКРАЇНА Червонозаводський м. Харків вул. Кооперативна, 18

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

4467

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

29.09.2011

Міжміський код та телефон

057-78-60-155

Факс

немає

Вид діяльності

проведення аудиторських перевірок

Опис

Свiдоцтво про включення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв
№4467, видане Аудиторською палатою України 29 вересня 2011 року
протокол № 239/3, яке чинне до 22 вересня 2016 року. Облуговування у
2012 році здійснювалось на підставі договору б/н від 07.03.2012 року.

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "Незалежний реєстратор
"АВЕРС"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

25188660

Місцезнаходження

61001 УКРАЇНА Червонозаводський м. Харків просп. Гагаріна, 20

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

АВ № 520337

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

17.02.2010

Міжміський код та телефон

057-76-808-76

Факс

760-16-84

Вид діяльності

Депозитарна діяльність зберігача ЦП

Опис

Обслуговування здійснюється на підставі договору про відкриття
рахунків у цінних паперах власникам № 235-З-10 від 08.10.2010р.

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

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 УКРАЇНА Шевченківський м. Київ вул. Б. Грінченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

АВ № 189650

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

044-279-12-49

Факс

279-12-78

Вид діяльності

Депозитарна діяльність депозитарію

Опис

Обслуговування здійснюється на підставі договору на обслуговування
емісії № Е-1798 від 20.10.2010 р.

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

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

1

2

20.09.2010 180/20/1/10

Опис

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

3
Харківське територіальне
управління ДКЦПФР

Міжнародний
ідентифікаційний
номер
4
UA4000092944

Тип цінного
паперу

5

Форма існування та Номінальна
Кількість
форма випуску
вартість
акцій (штук)
(грн.)
6

Акція проста
Бездокументарнi
бездокументарна iменнi
іменна

7
0.50

8
240000

Загальна
Доля у
номінальна
статутному
вартість (грн.) капіталі,%
9

10

120000.00

100.000000
000000

Прості іменні акції ПАТ "Харківській канатний завод" до біржового списку та/або лістингу жодної фондової біржі не входять. Протягом звітного періоду емітент
викуп власних акцій не здійснював, емісії не проводив.

11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)
- у тому числі: сертифікатів акцій
- сертифікатів облігацій

2200
2200
0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) (штук)
0
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)

61

- у тому числі: сертифікатів акцій

61

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) (штук)
0
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді

0

- у тому числі: сертифікатів акцій

0

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) (штук)
0

ОПИС БІЗНЕСУ
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ПАТ "Харкiвський канатний завод" є одним з найстарiших пiдприємств
в конопле-джутовiй галузi текстильної промисловостi України. Вiн був
заснований у 1880 роцi групою купцiв. Iнiцiатором будiвництва був
купець 1-ї гiльдiї Карякiн. Пiсля заснування завод виробляв переважно
ув'язочний шпагат та джутовi мiшки, а також невелику кiлькiсть
волокнистих та сталевих канатiв.
Пiд час Великої Вiтчизняної вiйни обладнання заводу було
евакуйоване у м. Ташкент, а у 1943 роцi, пiсля визволення Харкова,
почалось вiдновлення заводу i незабаром досяг довоєнного обсягу
виробництва.
В пiслявоєнний час завод почав спецiалiзуватись виключно на
виробництвi кручених (канатних i шпагатних) виробiв.
Замiсть мiшочного виробництва був збудований шпагатний цех.
Поступово була обновлена частина парку виробничого обладнання.
Згодом, у 1991 роцi на базi державного пiдприємства було створене
орендне пiдприємство "Харкiвський канатний завод".
У 1992 роцi шляхом перетворення iз орендного пiдприємства було
створене колективне пiдприємство "Харкiвський канатний завод" згiдно
наказу № 41-А вiд 07.02.1992р.
У 1994 роцi колективне пiдприємство перереєстроване в акцiонерне
товариство вiдкритого типу "Харкiвський канатний завод".
У 2011 році з метою приведення діяльності товариства до вимог ЗУ
"Про акціонерні товариства" назву було змінено на Публічне акціонерне
товариство "Харківський канатний завод"
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім
звітним періодом
До структури Канатного заводу входять:
1. Основнi цеха:
- цех по виробництву кручених виробiв;
-канатно-свивальний цех з участком набивки.
2. Допомiжнi цеха:
- котельний;
- електроцех.
3. Автотранспортна дiльниця та складська служба.
4. Здравпункт та їдальня.
5. Допомiжне виробництво:
- ремонтно-механiчний цех з ремонтно-будiвельною дiльницею;
- котельний цех з дiльницею вентиляцiї та зволоження;
- електроцех.
6. Комерцiйна служба:
- цех пiдготовки сировини;
- вiддiл збуту та складськi служби.
7. Економiчна служба:
- бухгалтерiя;
- фiнансовий сектор;

- вiддiл технiчного контролю.
8. Пожежно-охоронна служба.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звітного року ніяких пропозицій щодо реорганізації з боку
третіх осіб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика на пiдприємствi визначена наказом № 1 вiд
03.01.2012 р. "Про органiзацiю бухгалтерського облiку i облiкову
полiтику у 2012 р."
Основнi принципи:
1. До складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносяться
предмети вартiстю до 1000 грн. (без ПДВ) та термiном використання
бiльш нiж один рiк.
Амортизацiя по ним нараховується у розмiрi 50% при передачi в
експлуатацiю i 50% при списаннi. Сума амортизацiї вiдображується на
рахунку 132.
2. Термiн корисного використання визначається по кожному отриманому
пiдприємством активу.
Для нарахування амортизацiї по нематерiальним активам
використовується прямолiнiйний метод.
3. Оцiнка запасiв визначається по методу iдентифiкованої собiвартостi
вiдповiдної одиницi запасiв.
4. Оцiнка запасiв на дату баланса вiдображується по чистiй вартостi
реалiзацiї.
5. Класифiкацiя витрат на виробництво проводиться згiдно П(С)БУ 16.
6. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування.
7. Транспортно-заготiвельнi витрати враховуються за допомогою методу
середнього вiдсотка.
8. Сума резерву сумнiвних боргiв формується на пiдставi класифiкацiї
дебiторської заборгованностi.
Величина резерву сумнiвних боргiв визначається як сума добутку
поточної дебiторської заборгованностi за товари, роботи, послуги
вiдповiдної групи i коефiцiєнта сумнiвностi.
9. Оцiнка ступеню завершенностi операцiї по наданню послуг
визначається шляхом визначення питомого обсягу послуг.
10. Вiдсроченi податковi активи i вiдсроченi податковi зобов'язання у
промiжнiй фiнансовiй звiтностi не вiдображуються.
Текст аудиторського висновку
Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Центр аудиторських
послуг"
(код за ЄДРПОУ 22693955)
Місцезнаходження:Україна, 61003, Харківська обл. м. Харків,вул.
Кооперативна, 18 тел. (057)78-60-155
Фактична адреса:Україна, 61003, Харківська обл. м. Харків,вул.
Кооперативна, 18 тел. (057)78-60-155
Свідоцтво про включення ПП "Аудиторська фірма "Центр аудиторських
послуг" в Реєстр аудиторських

фірм та аудиторів №4467, видане Аудиторською палатою України 29
вересня 2011 року протокол
№ 239/3, яке чинне до 22 вересня 2016 року.
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової
звітності
Публічного акціонерного товариства "ХАРКІВСЬКИЙ КАНАТНИЙ ЗАВОД"
за 2012 рік за станом на 31.12.2012 року
1.1. Заголовок
Аудиторський висновок ( звіт незалежного аудитора) щодо фінансової
звітності Публічного акціонерного товариства "ХАРКІВСЬКИЙ КАНАТНИЙ
ЗАВОД" за 2012 рік за станом на 31 грудня 2012 року.
1.2. Адресат
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової
звітності призначається для власників цінних паперів, управлінського
персоналу підприємства та для Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку.
1.3. Вступний параграф
1.3.1.Основні відомості про емітента:
Повна назва: Публічне акціонерне товариство "ХАРКІВСЬКИЙ КАНАТНИЙ
ЗАВОД".
Код за ЄДРПОУ: 00306443.
Місцезнаходження:
61020, Харківська обл., місто Харків, вулиця
Китаєнка, будинок 1.
Дата державної реєстрації: 07.06.1994 року.
Останні зміни до Статуту вносилися 23.09.2011 року.
Види діяльності за КВЕД-2010
13.94 Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток
13.92 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна
1.3.2.Опис аудиторської перевірки
Аудит було здійснено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та
Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами
цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики),
затверджених рішенням ДКЦПФР 29.09.2011 р. № 1360, зареєстрованих в
Мінюсті України 28 листопада 2011 року за № 1358/20096.
Аудитором перевірений повний пакет фінансових звітів, а саме:
Баланс (форма №1) за станом на 31 грудня 2012 року; Звіт про
фінансові результати (форма №2) за 2012 рік; Звіт про рух грошових
коштів ( форма № 3) за 2012 рік, Звіт про власний капітал (форма №
4) за 2012 рік, Примітки до річної фінансової звітності (форма №5) за
2012рік., текстові примітки до річної фінансової звітності за 2012
рік, складані за МСФЗ.
Крiм фiнансової звітності, перевiрцi пiдлягали засновницькi та
реєстрацiйнi документи, наказ про облiкову полiтику та iншi внутрішнi
нормативнi документи, регiстри синтетичного та аналiтичного облiку
(журнали-ордери, оборотно-сальдовi вiдомостi), матерiали

iнвентаризацiї, а також вибiрково первиннi бухгалтерськi документи.
Аудитором визначена прийнятнiсть концептуальної основи фiнансової
звiтностi, яка застосована при складаннi фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена управлiнським персоналом вiдповiдно
до конкретної концептуальної основи фiнансової звiтностi i яка
охоплює міжнародні стандарти фінансової звiтностi (МСФЗ), а також
правовi вимоги, передбаченi Законом України "Про бухгалтерський облiк
та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року №996-ХIY.
Товариство з врахуванням особливостей своєї дiяльностi на пiдставi
вимог МСФЗ визначило облiкову полiтику та подання фiнансової
звiтностi. Впродовж звітного року Товариство вело бухгалтерський
облiк вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику. У звiтному перiодi
iстотних змiн в облiковiй полiтицi не було. Облiкова полiтика в
основному забезпечує можливiсть надання користувачам фiнансової
звiтностi правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий та
майновий стан пiдприємства, доходи, витрати та його фiнансовi
результати.
1.4.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та
достовірне представлення повного пакету фінансових звітів у
відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності.
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку,
впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно
підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не
містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір
та застосування відповідної облікової політики, а також облікових
оцінок, які відповідають обставинам.
1.5. Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є надання висновку щодо повного пакету
фінансових звітів на основі результатів аудиторської перевірки, що
проведена у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту.
Міжнародні стандарти аудиту вимагають від аудитора дотримання етичних
вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для
отримання достатньої впевненості в тому, що фінансові звіти не
містять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання
аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах.
Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур
входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів
внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків,
аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються
підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою
розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю
суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності
використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок,
зроблених управлінським персоналом, та загального представлення
фінансових звітів.
1.6.

Думка

аудитора

1.6.1.Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.
Аудитор не спостерігав за проведенням річної інвентаризації активів
та зобов'язань, оскільки ця дата передувала призначенню аудитора.
Через обмежений термін робіт аудитор не мав змоги перевірити
кількість основних засобів та товарно-матеріальних цінностей шляхом
проведення інших аудиторських процедур, та не мав змоги підтвердити
суми заборгованостей та зобов'язань по деяким контрагентам шляхом
отримання аудиторських доказів із зовнішніх джерел.
Товариство розпочало застосування міжнародних стандартів фінансової
звітності (МСФЗ) у звітному періоді, але не в повному обсязі у
зв'язку із розбіжністю вимог законодавства України та МСФЗ щодо
фінансової звітності, тому аудитор не має можливості підтвердити
фінансову звітність товариства як таку що повністю відповідає
міжнародним стандартам фінансової звітності.
1.6.2. Умовно-позитивна думка
Аудитор висловлює умовно-позитивну думку, що фінансові звіти
справедливо та достовірно відображають фінансовий стан емітента
станом на 31 грудня 2012 року згідно з визначеною концептуальною
основою фінансової звітності, складені та розкриті відповідно вимогам
законодавства України і прийнятої облікової політики підприємства,
але не в повному обсязі відповідають Міжнародним стандартам
фінансової звітності .
Iнформацiя, отримана внаслiдок застосування аналiтичних процедур,
зiбраних доказiв, дає достатню впевненiсть у тому, що фiнансова
звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок
шахрайства чи помилок.
1.7. Інша допоміжна інформація
1.7.1 Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.
Аудитором проведено розрахунок вартості чистих активів у
відповідності із Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості
чистих активів згідно рішення ДКЦПФР від 17 листопада 2004 року №
485.
Розрахункова вартість чистих активів за станом на 31 грудня 2012 року
складає мінус 5128 тис. грн. при скоригованому статутному капіталі
120 тис. грн., чим не дотримані умови ч.3 ст. 155 Цивільного кодексу
України. Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого
статутного капіталу, та зареєструвати відповідні зміни до статуту у
встановленому порядку. Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний
капітал АТ на кінець звітного періоду становить 0 тис.грн. Це
свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України
АТ підлягає ліквідації..
1.7.2. Наявність суттєвих невідповідностей
Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що
підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом
цінних паперів та подається до комісії разом з фінансової звітністю
(МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в
документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність") не
встановлено.
1.7.3. Виконання значних правочинів
Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів
товариства за даними останньої річної фінансової звітності)
відбувалось відповідно до вимог законодавства України.

1.7.4. Стан корпоративного управління
Стан корпоративного управління у тому числі стан внутрішнього аудиту
відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" задовільний.
1.7.5. Ризики суттєвого викривлення
Ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок
шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора,що стосується
шахрайства, при аудиті фінансової звітності") не встановлено.
1.7.6.Сплата Товариством статутного фонду (капіталу) у встановлені
законодавством терміни
Статутний капітал публічного акціонерного товариства "ХАРКІВСЬКИЙ
КАНАТНИЙ ЗАВОД" сформований в сумі сто двадцять тисяч гривень 00
копійок відповідно до п.4.1.1 Статуту (нова редакція), що
зареєстрований в державних органах влади 23.09.2011 р. у встановлені
законодавством терміни без порушень.
1.7.7. Аналіз фінансового стану.
Для висновку щодо реальності і перспектив щодо фінансового стану
товариства аудитор визначає нижченаведені показники для оцінки (за
його власною думкою) достовірності його безперервного функціонування
( у тому числі достовірність можливого банкрутства) як суб'єкта
господарювання.
На підставі даних Балансу визначається коефіцієнт абсолютної
ліквідності як відношення суми залишків за статтями коштів та їх
еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до суми залишків за
непогашеними кредитами та поточної кредиторської заборгованості. Цей
коефіцієнт визначається діленням суми грошових коштів, які відзначені
в рядках 220,230,240 Балансу до суми за розділом ІV пасиву (рядок
620), що складає 0,00076. Нормативне значення показника від 0,25 до
0,5. Фактичне значення 0,00076, що свідчить про недостатність
грошових коштів для погашення поточних зобов'язань.
Коефіцієнт загальної ліквідності визначається відношенням оборотних
активів до поточних зобов'язань. Цей коефіцієнт визначається
відношенням суми рядка 260 Балансу до суми рядка 620 Балансу і
складає 0,5058. Нормативне значення від 1 до 2. Фактичне значення
0.5058 Тобто товариство має не достатньо оборотних коштів для
погашення поточних зобов'язань.
Коефіцієнт фінансової стабільності визначається відношенням суми
власних коштів до валюти балансу. Цей коефіцієнт визначається шляхом
ділення суми за рядком 380 Балансу до суми за рядком 640 балансу і
складає мінус 0,2389. Нормативне значення не менш 0,5. Фактичне
значення мінус 0,2389, що свідчить про фінансову залежність
товариства.
Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) визначається відношенням
запозичених і власних коштів та характеризує залежність товариства
від запозичених коштів. Цей коефіцієнт отримується шляхом відношення
суми за рядками 430,480,620 та 630 Балансу доданих за рядком 380
Балансу і він складає мінус 5,1864. Нормативне значення до 0,5.
Фактичне значення мінус 5,1864 тобто у підприємства недостатньо
власного капіталу для розрахунку за зобов'язаннями.
Таким чином товариство має не стійкий фінансовий стан.
1.7.8. Перевірка порівнянності показників фінансової звітності.
Аудитором проведено таку перевірку у відповідності із наказом Мінфіну
України від 22.12.2008 року №1524 із змінами і доповненнями та

аудитор підтверджує порівнянність форм фінансової звітності згідно із
вищеозначеним наказом Мінфіну України
1.8. Основні відомості про аудиторську фірму
Повне найменування - Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Центр
аудиторських послуг".
Свідоцтво № 4467 від 29 вересня 2011 року про внесення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські
послуги, видане Аудиторською палатою України.
Місцезнаходження: м. Харків, 61003, вул. Кооперативна, буд.18, тел.
(057) 78-60-155
1.9. Дата і номер договору на проведення аудиту
Від 11 березня 2013 року без номера.
1.10. Дата початку та дата закінчення проведення аудиту
Аудит проводився з 03 квітня 2013 року по 10 квітня 2013 року.
1.11. Підпис аудитора, що проводив перевірку, та підпис директора
аудиторської фірми:
Аудитор (сертифікат аудитора
України серії А № 005362)

І.В. Бану

Директор ПП АФ
"Центр аудиторських послуг"
М.П.

1.12. Дата аудиторського висновку.

І.В.Бану

10 квітня

2013 р.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні
ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін;
інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює
діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення
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 в загальному об'ємі
постачання
Основний вид дiяльностi товариства - промислово-виробнича
дiяльнiсть по випуску канатних виробiв iз натуральних волокон та
хiмiчних ниток, набивки сальнiкової, сіткового полотна.
Кінцевими покупцями канатних виробів, які випускає канатний завод
є:
1. Морський флот та рибне господарство (канати капронові,
поліпропіленові, коноплі-сталь, канати конопляні просочені - 20%).
2. Підприємства комунального господарства (канати конопляні,
просочені - 20%).
3. Міськелектротранс (канати капронові - 10%, канати конопляні
непросочені - 10%, канати капронові - 10%).
4. Інші галузі господарства - 30%.

Кінцевими покупцями шпагатних виробів, які випускаються на заводі
є:
1. М'ясна та тютюнова промисловість (для підв'язки ковбасних виробів
та тютюну - 10%).
2. Виноградарство, парникове господарство (для підв'язки винограду та
овочів - 20%0.
3. Сільське господарство та перероблюючі галузі (для пресування сіна,
зашивки мішків з цукром та мукою - 40%).
4. Інші галузі господарства - 40%.
Набивки конопляні просочені використовуються на шахтах та
підприємствах комунального господарства та в інших галузях
промисловості для ущільнення вузлів машин.
Основні ринки збуту: Росія, Литва, Болгарія, Україна.
Основні клієнти: фірма "Фобус" (м. Москва), фірма "Еуролінен"
(Литва), ТОВ "Тріумф-В" (м. Харків), фірма "Юніпласт"(м. Харків),
фірма "РЕАЛ-РОУП" (м. Харків),ОАО "Старооскольский комбинат
Хлебопродуктов" (Россия), ТОВ "Антель" (м.Харків),ПСП "Явір"(Харківська
область,м.Краснокутьск),ПАТ "Южкабель"(м.Харків),
ТОВ"Технотон-Луганськ"(м.Луганськ),ПрАТ"ВО"Стальконат-Сіпур"(м.Одеса)
.

Особливості стану розвитку галузі полягають у тому, що виробниче
обладнання, яке знаходиться на озбронні підприємств цієї галузі, та
закрема ПАТ "Харківський канатний завод" є морально та фізично
спрацьованим, а в Україні та країнах СНД таке обладнання не
виробляється.
Основними конкурентами ПАТ "ХКЗ" по виробництву шпагатних виробів
є Кіровоградська шпагатніа фабрика, ВАТ "Стальканат", фірма "Марко".
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
За останні п'ять років ПАТ "Харківський канатний завод"
придбало: коректор об'єму газу "Гамма", рахівник газу, акумулятор
щелочний, трансформатор масляний, ноутбук та обладнання на суму
689,3 тис.грн.
продало: шпогатний цех №1, токарно-гвинторізний станок на загальну
суму 492 тис.грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основні засоби Емітента складаються з:
- будинків та споруд - 65 одиниць,

- транспортних засобів - 12 автомобілів та 3 трактори
- інструментів, приладів та устаткування - 1157 одиниць, що
знаходяться за місцем знаходження Емітента: м. Харків, вул. Китаєнка,
1.
Ступiнь зносу основних засобiв - 76%, коефiцiєнт використання -100%.
Обмежень на використання немає.
Первісна вартість основних засобів на початок року - 28968 тис.грн.,
на кінець року - 30332 тис.грн.
Надійшло за рік - 1364 тис.грн. Сума нарахованого зносу - 275
тис.грн.
Первісна вартість інвестиційної нерухомості на початок 2011 року
складає 1909 тис. грн., на кінець року - 2313 тис. грн.Надійшло за
рік - 404 тис.грн. Сума нарахованого зносу - 20 тис. грн.
Законсервованих основних засобів немає.
Суттєві зміни у вартості основних засобів відбулись за рахунок
придбання основних засобів. Ніякі екологічні питання не можуть
позначитися на використанні активів підприємства.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
На ПАТ "ХКЗ" iснує проблема не повної завантаженностi виробничих
потужностей та не повного використання виробничих площ.
Виробничi площi використовуються на 15%, а виробничi потужностi на
20,0%. Завод постiйно зазнає втрат щодо утримання усiх будiвель,
споруд та площ, якi знаходяться на балансi. А також зазнає втрат щодо
зносу основних фондiв. Крiм того, велика територiя заводу зумовлює
необхiднiсть сплати великого податку на землю.
Завод має протяжнi iнженернi комунiкацiї, обслуговування яких
потребує великих, як трудових, так i матерiальних витрат. Коштiв на
реконструкцiю та модернiзацiю такої кiлькостi комунiкацiй у завода
немає.
Всi вище перелiченi витрати в кiнцевому пiдсумку вiдбиваються на
собiвартостi та цiнi продукцiї.
Частково проблеми вирiшуються за рахунок оренди будiвель.
Iстотною проблемою є, також, наявнiсть чисельних фiрм, не
контролюємих з боку держаних служб, для виконання рiзних розпоряджень
технiчних iнспекцiй, далеко не завжди необхiдних для пiдприємства.
Збiльшення обсягiв виробництва, тобто досягнення головної мети
пiдприємства, неможливе з причини загального низького розвитку
економiки України, а також недосконалої системи оподаткування.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій
за порушення законодавства
Протягом звiтного перiоду пiдприємство виплатило штрафів за
порушення чинного законодавства на суму 1,8 тис.грн. по акту
перевірки пенсійного фонду.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Форма фiнансування ПАТ "Харкiвський канатний завод" госпрозрахунок. Iнших джерел фiнансування немає.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
Протягом звiтного перiоду ПАТ всi договорнi зобов'язання виконало.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Збільшення обсягів виробництва на 20%.
Для розширення обсягiв виробництва та завоювання нових ринкiв
збуту на пiдприємствi ведеться робота по освоєнню виробництва нового
виду продукцiї - пряжi кабельної просоченої, також ведеться робота по
забезпеченню платоспроможностi продукцiї заводу, як по якостi i цiнi,
так за рахунох освоєння нових видiв продукцiї.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Ніяких досліджень та розробок протягом звітного року Емтінт не
здійснював.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
ПАТ "Харківський канатний завод" протягом 2012 року виступав стороною
в наступних судових справах:
Місце розгляду - Харківський окружний адміністративний суд
Позивач - Управління ПФУ в Жовтневому районі м. Харкова
Відповідач - ПАТ "Харківський канатний завод"
Справа №2-а-17074/11/2070 про відшкодування сум фактичних витрат за
вилату та доставку пенсій (список 2) за травень-грудень 2010 р.,
січень, березень, квітень, серпень, сересень, жовтень 2011 р. на суму
97236,71 грн.
Стан розгляду - позив задоволено 13.01.2012 р.
Місце розгляду - Харківський окружний адміністративний суд
Позивач - Управління ПФУ в Жовтневому районі м. Харкова
Відповідач - ПАТ "Харківський канатний завод"
Справа №2-а-2327/11/2070 про відшкодування сум фактичних витрат за
вилату та доставку пенсій (список 2) за лютий, травень-липень,
грудень 2011 р. на суму 35806,72 грн.
Стан розгляду - позив задоволено 15.03.2012 р.
Місце розгляду - Харківський окружний адміністративний суд
Позивач - Управління ПФУ в Жовтневому районі м. Харкова
Відповідач - ПАТ "Харківський канатний завод"
Справа №2-а-4359/12/2070 про відшкодування сум фактичних витрат за
вилату та доставку пенсій (список 2) сіяень-березень 2012 р. на суму
22289,97 грн.
Стан розгляду - позив задоволено
Місце розгляду - Харківський окружний адміністративний суд
Позивач - Управління ПФУ в Жовтневому районі м. Харкова

Відповідач - ПАТ "Харківський канатний завод"
Справа №2-а-4335/12/2070 про відшкодування сум фактичних витрат за
вилату та доставку пенсій (список 1) за лютий, травень-липень 2011
р., січень-березень 2012 р. на суму 3384,63 грн.
Стан розгляду - позив задоволено
Місце розгляду - Харківський окружний адміністративний суд
Позивач - Управління ПФУ в Жовтневому районі м. Харкова
Відповідач - ПАТ "Харківський канатний завод"
Справа №2-а-11820/12/2070 про відшкодування сум фактичних витрат за
вилату та доставку пенсій (список 2) квітень-вересень 2012 р. на
суму 51756,03 грн.
Стан розгляду - позив задоволено 12.11.2012 р.
Місце розгляду - Харківський окружний адміністративний суд
Позивач - Управління ПФУ в Жовтневому районі м. Харкова
Відповідач - ПАТ "Харківський канатний завод"
Справа №2-а-11819/12/2070 про відшкодування сум фактичних витрат за
вилату та доставку пенсій (список 1) квітень-вересень 2012 р. на
суму 2791,17грн.
Стан розгляду - позив задоволено 19.11.2012 р.
Місце розгляду - Харківський окружний адміністративний суд
Позивач - Управління ПФУ в Жовтневому районі м. Харкова
Відповідач - ПАТ "Харківський канатний завод"
Справа №2-а-14375/12/2070 про відшкодування сум фактичних витрат за
вилату та доставку пенсій (список 1) жовтень-листопад 2012 р. на
суму 20810,40 грн.
Стан розгляду - позив задоволено 25.01.2013 р.
Місце розгляду - Господарський суд Харківської області
Позивач - Прокурок Київського району м. Харкова в інтересах держави в
особі Харківської міскради, КП "Харківводоканал"
Відповідач - ПАТ "Харківський канатний завод"
Справа 5023/924/12 про утримання інфліційних та 3% річних ( на
загальну суму 10179,47) та неоплату заборгованості за послуги
водовідведення.
Стан розгляду - позив задоволено 26.03.2012 р.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Протягом звітного року підприємство отримало збиток у сумі 3242
тис. грн., у зв'язку з цим дивіденди за 2012 р. нараховуватись та
виплачуватись не будуть.
Причини збитків:
1. Обсяг замовлень по переробці давальницької сировини не
відповідає виробничим потужностям підприємства.
2. Знос основних засобів підприємства складає 76 %, а деяких машин
і обладнання 100%, тому потрібні витрати для підтримання основних
засобів в працездатному стані.
3. Продаж продукції відбувається згідно договірних цін, що

склалися на ринку.

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

1.Виробничого призначення

Власні основні засоби
(тис.грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
7187.000
6941.000

- будівлі та споруди

5471.000

5324.000

0.000

0.000

5471.000

5324.000

- машини та обладнання

Найменування основних
засобів

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

Основні засоби, всього
(тис.грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
7187.000
6941.000

1509.000

1438.000

0.000

0.000

1509.000

1438.000

- транспортні засоби

20.000

17.000

0.000

0.000

20.000

17.000

- інші

187.000

162.000

0.000

0.000

187.000

162.000

2.Невиробничого призначен

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього
7187.000
6941.000
0.000
0.000
7187.000
6941.000
Пояснення : Ступiнь зносу основних засобiв - 76%, коефiцiєнт використання -100%. Обмежень
на використання немає.
Первісна вартість основних засобів на початок року - 30332 тис.грн., на кінець
року - 29734 тис.грн.
Сума нарахованого зносу - 273 тис.грн.
Первісна вартість інвестиційної нерухомості на початок 2012 року складає 2313
тис. грн., на кінець року - 2313 тис. грн.
Законсервованих основних засобів немає.
Суттєвих змін у вартості основних засобів не відбулось.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника

За звітний період

Розрахункова вартість чистих активів
Статутний капітал
Скоригований статутний капітал
Опис

За попередній період

-5128
120
120

-1886
120
120

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій
ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 2"Баланс",затвердженого Наказом Міністерства фінансів
України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою:
Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодівДовгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і
платежів - Доходи майбутніх періодів

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(-5128.000 тис.грн. ) менше скоригованого
статутного капіталу(120.000 тис.грн. )на 5248,00 тис. грн.Згідно статті 155 п.3
Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого
статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому
порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного
періоду становить

0 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного

кодексу України АТ підлягає ліквідації

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

Кредити банку, у тому числі :

Дата виник
нення

Непогашена
частина боргу
(тис.грн.)

Відсоток за
Дата
корист. коштами погашення
(% річних)

X

4583.00

X

X

07.02.2012

4583.00

10.000

31.10.2013

Зобов'язання за цінними паперами

X

295.00

X

X

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

X

0.00

X

X

д/н

0.00

0.000

д/н

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):

X

0.00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.00

X

X

За векселями (всього)

X

295.00

X

X

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

X

0.00

X

X

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

X

0.00

X

X

Податкові зобов'язання

X

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

X

X

Інші зобов'язання

X

18834.00

X

X

Усього зобов'язань

X

26312.00

X

X

короткостроковий

Опис:

2600.00
0.00

Зобов'язання у сумi 4583,0 тис. грн. не є кредитом
банку, а є фiнансовою допомогою пiд 10 % рiчних,
наданою ТОВ "КАПIТА АВАНТАЖ". Станом на
31.12.2012 р. АТВТ "Харкiвський канатний завод" має
непогашену частину боргу на загальну суму 26312 тис.
грн.

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

Дата оприлюднення
Повідомлення у стрічці
новин

Вид інформації

19.03.2012

19.03.2012

Відомості про проведення загальних зборів

17.04.2012

18.04.2012

інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і
більше відсотків голосуючих акцій

16.07.2012

16.07.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?
Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

1

0

2

2011

1

0

3

2010

2

1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах ?
Так
Реєстраційна комісія

Ні

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше

немає

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних
зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондовго ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X
X

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

X
X

Підняттям рук
Інше

Ні

X

д/в

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді ?
Так

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийнятя рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про
припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), прийняття
рішення про дострокове припинення їх повноважень
Інше
Переведення акцій товариства з документарної форми існування у бездокументарну.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні) ?

X
X

Ні
_____

Органи управління
Який склад наглядової ради ( за наявності )?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше10% акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

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

2
_____

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

Ні

Стратегичного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Іншi

комiтети не створюються

Іншi

немає

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу в акціонерами _____
Ні
(так/ні) ?
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше

X
X

д/в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства ?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Ні

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність )

X
X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше

д/в

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та
обов'язками ?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано
нового члена
Інше
немає

Ні
X
X
X

X

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію ? (так/ні)

Ні
______

Кількість членів ревізійної комісії _____
осіб.
0
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? _____
0
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів,
засідань наглядової ради та засідань правління ?
Загальні збори
акціонерів

Засідання
наглядової ради

Засідання
правління

Члени правління ( директор )

Ні

Ні

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ ( юрист )

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар спостережної ради

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Корпоративний секретар
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з
акціонерами
Інше

немає

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

Наглядова
рада

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету
Обрання та відкликання голови правління
Обрання та відкликання членів правління

Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління
Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій
Затвердження аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
інтересів

Виконавчий Не належить до
орган
компетенції
жодного органу

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
Ні
акціонерного товариства ? (так/ні) ______
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?
Так
Положення про загальні збори товариства

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган (правління)

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію

X

Ні

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку
Інше

X
також iснують Положення: Про порядок складання i подання заяв, Про фонди, Про порядок утворення,
реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, про порядок нарахування i виплати дивiдендiв, про
порядок розроблення i прийняття внутр.нормативних актiв

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства ?
Інформація Публікується
у
розповсюджу
пресі,оприлюд
ється на
нюється в
загальних
загальнодосту
зборах
пній
інформаційній
базі ДКЦПФР
про ринок
цінних
паперів
Фінансова звітність, результати діяльності
Інформація про акціонерів, які володіють 10
відсотків та більше статутного капіталу
Інформація про склад органів управління
товариства
Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди посадових осіб АТ

Документи
Копії
Інформація
надаються для документів розміщується
ознайомлення надаються на власній
безпосередньо на запит
інтернет
в
сторінці
акціонера
акціонерному
акціонерного
товаристві
товариства

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
Так
бухгалтерського обліку ? (так/ні) ______
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором
протягом останніх трьох років ?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Правління або директор
Інше

X

д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років ? (так/ні) ______
Ні

З якої причини було змінено аудитора ?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови угоди з аудитором

X

Аудитора було замінено на вимогу акціонерів

X

Інше

аудитора не змінювали

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

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились
Інше

X

д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу ?
Так
З власної ініціативи

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше

д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері
корпоративного управління чи фінансового менеджменту ? (так/ні)
Ні
______

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років ?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше

X

д/в

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори

X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-іформаційних систем
протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ?
Ні
_______________
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України протягом останніх трьох років?Ні
______
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі особа)?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:

Інше

акціонерів

X

суду

X

немає

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

Звіт про корпоративне управління
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Емiтент не є фiнансовою установою
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найметування, місцезнаходження; для фізичних осіб-прізвища, імена та по батькові), їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.
Емiтент не є фiнансовою установою
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Емiтент не є фiнансовою установою
4.Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів.
Емiтент не є фiнансовою установою
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
Емiтент не є фiнансовою установою
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.
Емiтент не є фiнансовою установою
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Емiтент не є фiнансовою установою
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Емiтент не є фiнансовою установою
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Емiтент не є фiнансовою установою
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Емiтент не є фiнансовою установою
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).
Емiтент не є фiнансовою установою

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема
загальний стаж аудиторської діяльності;
Емiтент не є фiнансовою установою
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;
Емiтент не є фiнансовою установою
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року;
Емiтент не є фiнансовою установою
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора;
Емiтент не є фiнансовою установою
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;
Емiтент не є фiнансовою установою
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та
факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг.
Емiтент не є фiнансовою установою
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема
наявність механізму розгляду скарг;
Емiтент не є фiнансовою установою
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги;
Емiтент не є фiнансовою установою
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг);
Емiтент не є фiнансовою установою
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою
та результати їх розгляду.
Емiтент не є фiнансовою установою

Підприємство___________________________________________________________
Публічне акцiонерне товариство "Харкiвський канатний завод"

Коди
Дата (рік, місяць, число)

2013

01

01

за ЄДРПОУ

00306443

ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ
Територія______________________________________________________________

за КОАТУУ

6310137900

Организаційно-правова форма господарювання
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
АКЦIОНЕРНI ТОВАРИСТВА ВIДКРИТОГО
Орган державного управління_____________________________________________

за КОПФГ

230

за СПОДУ

6024

ВИРОБНИЦТВО КАНАТІВ, МОТУЗОК, ШПАГАТУ ТА
Вид економічної діяльності________________________________________________
13.94
за КВЕД
205
Середня кількість працівників (1)____________
Одиниця виміру: тис. грн.
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
Адреса________________________________________________________________
61020 ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ М. ХАРКIВ ВУЛ. КИТАЄНКА, 1
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс на "31" грудня 2012 р.
Форма № 1

Актив
1

Код за ДКУД
На початок звітного
Код рядка
періоду
2

1801001
На кінець звітного
періоду

3

4

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість

010

1

первісна вартість

011

1

накопичена амортізація

012
020

( -- )

Незавершені капітальні інвестиції

1
1
(

1

--

)

237

Основні засоби:
залишкова вартість

030

7187

6941

первісна вартість

031

30332

29734

знос

032

( 23145 )

( 22793 )

справедлива (залишкова) вартість

035

--

--

первісна вартість

036

--

накопичена амортизація

037

( -- )

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

1

Інші фінансові інвестиції

Довгострокові біологічні активи:
-(

--

)

Довгострокові фінансові інвестиції:
1

045

1

1

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

--

--

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

992

977

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

2313

2313

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 1321 )

( 1336 )

Відстрочені податкові активи

060

133

--

Гудвіл

065

--

--

Інші необоротні активи

070

--

--

Гудвіл при консолідації

075

--

--

Усього за розділом І

080

8316

8158

виробничі запаси

100

1207

1445

поточні біологічні активи

110

--

--

незавершене виробництво

120

--

--

готова продукція

130

863

876

Товари

140
150

427
502

402

Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1405
1405

2487

ІІ. Оборотні активи
Запаси:

чиста реалізаційна вартість

160

первісна вартість

161

резерв сумнівних боргів

502

(

2487
-- )

162

( -- )

з бюджетом

170

262

238

за виданими авансами

180

305

214

З нарахованих дохідів

190

--

Із внутрішніх розрахунків

200

--

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Поточні фінансові інвестиції

220

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

843

--6993

--

--

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті

230

91

20

у т.ч. в касі

231

--

--

в іноземній валюті

240

--

--

Інші оборотні активи

250

124

133

Усього за розділом II

260

6029

13310

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

--

--

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

--

--

280

14345

21468

Баланс
Пасив

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал
Статутний капітал

300

120

120

Пайовий капітал

310

--

--

Додатковий вкладений капітал

320

--

--

Інший додатковий капітал

330

10574

10574

Резервний капітал

340

116

116

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

( 12696 )

( 15938 )

Неоплачений капітал

360

( -- )

(

--

)

Вилучений капітал

370

( -- )

(

--

)

Накопичена курсова різниця

375

( -- )

(

--

)

Усього за розділом I

380

-1886

-5128

Частка меншості

385

--

--

Забезпечення виплат персоналу

400

--

--

Інші забезпечення

410

--

--

Cума страхових резервів

415

--

--

Cума часток перестраховиків у страхових резервах
Цільове фінансування

416

--

--

420

275

284

Усього за розділом II

430

275

284

440

--

--

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

--

--

Відстроченні податкові зобов'язання

460

--

--

Інші довгострокові зобов"язання

470

--

--

Усього за розділом III

480

--

--

Короткострокові кредити банків

500

588

4583

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов"язаннями

510

--

--

Векселі видані

520

295

295

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

8251

10909

ІI. Забеспечення наступних виплат і платежів

IIІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків

IV. Поточні зобов'язання

Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів

540

743

725

з бюджетом

550

1856

2600

з позабюджетних платежів

560

--

--

зі страхування

570

349

699

з оплати праці

580

224

214

з учасниками

590

--

--

із внутрішніх розрахунків

600

--

--

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття,
утримуваними для продажу

605

--

--

Інші поточні зобов'язання

610

3650

6287

Усього за розділом IV

620

15956

26312

V. Доходи майбутніх періодів
Баланс

630

--

--

640

14345

21468

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.
(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги
(421)
-Фінансова звітність складається відповідно до вимог МСФЗ, тому примітки наведені в розділі "Примітки до фінансової звітності складеної
відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності"
Голова правлiння

________

Настенко Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

________

Азаренко Ірина Андріївна

Коди

Підприємство___________________________________________________________
Публічне акцiонерне товариство "Харкiвський канатний завод"
Дата (рік, місяць, число)
Територія______________________________________________________________
ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ

2013

01

за ЄДРПОУ

00306443

за КОАТУУ

6310137900

Орган державного управління_____________________________________________
АКЦIОНЕРНI ТОВАРИСТВА ВIДКРИТОГО

за СПОДУ

Организаційно-правова форма господарювання ______________________________
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

Вид економічної діяльності________________________________________________
ВИРОБНИЦТВО КАНАТІВ, МОТУЗОК, ШПАГАТУ ТА

за КВЕД

01

6024
230
13.94

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

V

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2012 р.
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1

Код рядка
2

За звітний період

За попередній період

3

4

21630

29706

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

010

Податок на додану вартість

015

( 2924 )

( 4540 )

Акцизний збір

020
025

( -- )

( -- )

( -- )

( -- )

Інші вирахування з доходу

030

( -- )

( -- )

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

035

18706

25166

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 18164 )

( 23646 )

Валовий:
Прибуток

050

542

Збиток

055

( -- )

1520
( -- )

Інші операційні доходи

060

174

2445

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

061

--

--

Адміністративні витрати

070

( 2641 )

Витрати на збут

080

( 373 )

( 300 )

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

090

( 693 )

( 3559 )

091

( -- )

( -- )

( 2085 )

Фінансові результати від операційної діяльності:
Прибуток

100

Збиток

105

-( 2991 )

-( 1979 )

Дохід від участі в капіталі

110

--

--

Інші фінансові доходи

120

--

--

Інші доходи

130

--

Фінансові витрати

140

( -- )

-( -- )

Втрати від участі в капіталі

150

( -- )

( -- )

Інші витрати

160

( -- )

( -- )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

( -- )

( -- )

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
Прибуток

170

Збиток

175

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки
необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки
необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

-( 2991 )
--

( -- )

-( 1979 )
--

( -- )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

( 251 )

( 392 )

--

--

Фінансові результати від звичайної діяльності:
Прибуток

190

Збиток

195

--

--

( 3242 )

( 2371 )

Надзвичайні:
Доходи

200

Витрати

205

( -- )

( -- )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( -- )

( -- )

Частка меншості

215

--

--

--

--

Чистий:
Прибуток

220

Збиток

225

Забезпечення матеріального заохочення

226

--

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

131

--

--

--

( 3242 )

( 2371 )
--

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника

Код рядка

1

За звітний період

2
230

Матеріальні затрати

За попередній період

3

4

14624

20470

Витрати на оплату праці

240

3071

2604

Відрахування на соціальні заходи

250

1218

995

Амортизація

260

273

295

Інші операційні витрати

270

1979

2178

Разом

280

21165

26542

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код рядка

1

За звітний період

За попередній період

Середньорічна кількість простих акцій

2
300

3

4

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

(

13.50833000)

(

9.87917000)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

(

13.50833000)

(

Дивіденди на одну просту акцію

340

9.87917000)
--

240000

240000

240000

--

240000

Фінансова звітність складається відповідно до вимог МСФЗ, тому примітки наведені в розділі "Примітки до фінансової звітності складеної
відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності"
Голова правлiння

__________

Настенко Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

__________

Азаренко Ірина Андріївна

Коди
Підприємство___________________________________________________________
Публічне акцiонерне товариство "Харкiвський канатний завод"

Дата (рік, місяць, число)

2013

за ЄДРПОУ
Територія______________________________________________________________
ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

Организаційно-правова форма господарювання ____________________________
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

Вид економічної діяльності________________________________________________
ВИРОБНИЦТВО КАНАТIВ, МОТУЗОК, ШПАГАТУ ТА

за КВЕД

01

01

00306443
6310137900
230
13.94

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

V

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ про рух грошових коштів за 2012 рік
Форма № 3

Код за ДКУД

Стаття

Код

1

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

Погашення векселів одержаних

015

1801004
За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

3

4

19386

18228

--

--

Покупців і замовників авансів

020

482

7689

Повернення авансів

030

139

217

Установ банків відсотків за поточними рахунками

035

--

Бюджету податку на додану вартість

040

--

--

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

--

--

Отримання субсидій, дотацій

050

--

--

Цільового фінансування

060

--

--

Боржників неустойки (штрафів, пені)

070

--

--

Інші надходження

080

5106

4991

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

090

16750

17197

Авансів

095

55

Повернення авансів

100

12

75

Працівникам

105

2688

2256

Витрат на відрядження

110

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

--

263

Зобов'язань з податку на прибуток

120

--

--

Відрахувань на соціальні заходи

125

978

69

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

130

323

1231

1

6707

80

5

Цільових внесків

140

--

--

Інші витрачання

145

7980

1107

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

-3753

2216

Рух коштів від надзвичайних подій

160

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій

--3753

-2216

180

--

--

необоротних активів

190

--

--

майнових комплексів

200

--

--

210

--

--

Отримані:
відсотки
дивіденди

220

--

--

Інші надходження

230

--

--

Придбання:
фінансових інвестицій

240

--

--

необоротних активів

250

339

2122

майнових комплексів

260

--

--

1

2

3

4

Інші платежі

270

--

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-339

Рух коштів від надзвичайних подій

290

--

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-339

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу

310

--

--

Отримані позики

320

4583

--

Інші надходження

330

--

--

Погашення позик

340

588

--

Сплачені дивіденди

350

--

--

Інші платежі

360

--

--

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

3995

--

Рух коштів від надзвичайних подій

380

--

--

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

3995

--

Чистий рух коштів за звітний період

400

-97

Залишок коштів на початок року

410

91

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

26

-3

Залишок коштів на кінець року

430

20

91

--2122
--2122

94
--

Фінансова звітність складається відповідно до вимог МСФЗ, тому
примітки наведені в розділі "Примітки до фінансової звітності
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності"
Голова правлiння

__________

Настенко Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

__________

Азаренко Iрина Андріївна

Коди
Дата (рік, місяць, число)

Підприємство___________________________________________________________
Публічне акцiонерне товариство "Харкiвський канатний завод"

за ЄДРПОУ
Територія______________________________________________________________
ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

АКЦIОНЕРНI ТОВАРИСТВА ВIДКРИТОГО
Орган державного управління_____________________________________________

за СПОДУ

2013

01

01

00306443
6310137900
6024

Организаційно-правова форма господарювання _____________________________
за КОПФГ
230
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності________________________________________________
ВИРОБНИЦТВО КАНАТІВ, МОТУЗОК, ШПАГАТУ ТА
за КВЕД
13.94
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за рік 2012
Форма № 4

Стаття

Код Статутний
капітал
2

Залишок на
початок року

010

120

--

--

020

--

--

--

--

030

--

--

--

040

--

--

--

120

--

--

--

--

--

--

070

--

--

--

080

--

--

090

--

100

Виправлення
помилок

4

1801005

ДодаткоІнший
Нерозподіле Неоплачений Вилучений
вий
додатко- Резервний
ний
капітал
капітал
капітал
вкладений вий капітал
прибуток
капітал

1

Коригування: Зміна
облікової політики

3

Пайовий
капітал

Код за ДКУД

5

6

10574

7

8

116

9

10

Разом

11

-12696

--

--

-1886

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-12696

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

110

--

--

--

--

--

--

--

--

--

120

--

--

--

--

--

--

--

--

--

130

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни
Скоригований
залишок на початок
050
року
Переоцінка активів:
Дооцінка основних
060
засобів
Уцінка основних
засобів
Дооцінка
незавершеного
будівництва
Уцінка
незавершеного
будівництва
Дооцінка
нематеріальних
активів
Уцінка
нематеріальних
активів

Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період

Розподіл прибутку:
Виплати власникам 140
(дивіденди)

10574

116

-3242

--

-1886

-3242

--

1

2

Спрямування
прибутку до
150
статутного капіталу

3

4

5

6

7

8

9

10

11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Відрахування до
Резервного капіталу 160

--

--

--

--

--

--

--

--

--

170

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Внески учасників:
Внески до капіталу 180

--

--

--

--

--

--

--

--

--

190

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

--

--

--

--

--

--

--

--

--

210

--

--

--

--

--

--

--

--

--

220

--

--

--

--

--

--

--

--

--

230

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення частки в
240
капіталі

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни в
капіталі: Списання 260
невідшкодованих
збитків

--

--

--

--

--

--

--

--

--

270

--

--

--

--

--

--

--

--

--

280

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Разом змін в
капіталі

290

--

--

--

--

--

-3242

--

--

-3242

Залишок на кінець
року

300

120

--

--

-15938

--

--

-5128

Погашення
заборгованості з
капіталу

Вилучення
капіталу: Викуп
акцій (часток)
Перепродаж
викуплених акцій
(часток)
Анулювання
викуплених акцій
(часток)

Зменшення
номінальної
вартості акцій

Безкоштовно
отримані активи

10574

116

Фінансова звітність складається відповідно до вимог МСФЗ, тому примітки наведені в розділі "Примітки до фінансової звітності складеної
відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності"

Голова правлiння

_______

Настенко Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

_______

Азаренко Ірина Андріївна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності
П Р И М I Т К И
до рiчної фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКIВСЬКИЙ КАНАТНИЙ ЗАВОД" за 2012 рiк.
ПРИМIТКИ

ДО ФОРМИ № 1.

1. Iнформацiя про пiдприємство, яка пiдлягає розкриттю у фiнансовiй звiтностi.
1.1 Назва пiдприємства: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ КАНАТНИЙ ЗАВОД".
1.2. Органiзацiйно-правовова форма: акцiонерне товариство.
1.3. Мiсцезнаходження пiдприємства: 61020, Харкiвська область, мiсто Харкiв, вулиця Китаєнка, будинок 1.
1.4. Короткий опис основної дiяльностi пiдприємства:
Пiдприємство здiйснює основну дiяльнiсть згiдно з КВЕД-2010:
13.94 Виробництво канатiв, мотузок, шпагату та сiток
13.92 Виробництво готових текстильних виробiв, крiм одягу
77.12 Надання в оренду вантажних автомобiлiв
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
49.41 Вантажний автомобiльний транспорт
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
Основний вид дiяльностi товариства - промислово-виробнича дiяльнiсть по випуску канатних виробiв iз натуральних волокон та хiмiчних
ниток, набивки сальнiкової, сiткового полотна.
Кiнцевими покупцями канатних виробiв, якi випускає канатний завод є:
1. Морський флот та рибне господарство (канати капроновi, полiпропiленовi, коноплi-сталь, канати коноплянi просоченi - 20%).
2. Пiдприємства комунального господарства (канати коноплянi, просоченi - 20%).
3. Мiськелектротранс (канати капроновi - 10%, канати коноплянi непросоченi - 10%, канати капроновi - 10%).
4. Iншi галузi господарства - 30%.
Кiнцевими покупцями шпагатних виробiв, якi випускаються на заводi є:
1. М'ясна та тютюнова промисловiсть (для пiдв'язки ковбасних виробiв та тютюну - 10%).
2. Виноградарство, парникове господарство (для пiдв'язки винограду та овочiв - 20%0.
3. Сiльське господарство та перероблюючi галузi (для пресування сiна, зашивки мiшкiв з цукром та мукою - 40%).
4. Iншi галузi господарства - 40%.
Набивки коноплянi просоченi використовуються на шахтах та пiдприємствах комунального господарства та в iнших галузях промисловостi
для ущiльнення вузлiв машин.
Основнi ринки збуту: Росiя, Литва, Болгарiя, Україна. Основнi клiєнти: фiрма "Фобус" (м. Москва), фiрма "Еуролiнен" (Литва), ТОВ
"Трiумф-В" (м. Харкiв), фiрма "Юнiпласт"(м. Харкiв), фiрма "РЕАЛ-РОУП" (м. Харкiв),ОАО "Старооскольский комбинат Хлебопродук- тов"
(Россия), ТОВ "Антель" (м.Харкiв),ПСП "Явiр"(Харкiвська
область,м.Краснокутьск),ПАТ"Южкабель"(м.Харкiв),ТОВ"ТехнотонЛуганськ"(м.Луганськ),ПрАТ"ВО"Стальконат-Сiпур"(м.Одеса).
Особливостi стану розвитку галузi полягають у тому, що виробниче обладнання, яке знаходиться на озброєннi пiдприємств цiєї галузi, та
закрема ПАТ "Харкiвський канатний завод" є морально та фiзично спрацьованим, а в Українi та країнах СНД таке обладнання не
виробляється.
Основними конкурентами ПАТ "ХКЗ" по виробництву шпагатних виробiв є Кiровоградська шпагатна фабрика, ВАТ "Стальканат", фiрма
"Марко".
1.5. Середньооблiкова численнiсть працiвникiв облiкового складу - 205 осiб, позаштатних працiвникiв та за сумiсництвом немає, численнiсть
працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу - 2 особи.
Фонд оплати працi складає 3071 тис. грн., що на 467 тис. грн. бiльше нiж в минулому звiтному роцi.
1.6. Дата затвердження фiнансової звiтностi (дата чергових загальних зборiв акцiонерiв по затвердженню рiчної звiтностi за 2012 рiк): 29.04.2013
р.
1.7. Повiдомлення про складання фiнансової звiтностi за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi
З 01.01.2012 року ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ КАНАТНИЙ ЗАВОД" ( далi ПАТ "ХАРКIВСЬКИЙ
КАНАТНИЙ ЗАВОД") почало перехiд на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ).
2. Дата фiнансового звiту, станом на яку наведенi його показники або перiод, який вiн охоплює.
Фiнансовi звiти складенi за перiод з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року, що вiдповiдає звiтному перiоду.
3. Концептуальна основа фiнансової звiтностi та облiкова полiтика пiдприємства.
Концептуальними основами фiнансової звiтностi ПАТ "ХАРКIВСЬКИЙ КАНАТНИЙ ЗАВОД" є Закон України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-ХIV (iз змiнами та доповненнями), Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку
(МСБО), Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) та iншi нормативнi документи.
Облiкова полiтика ПАТ "ХАРКIВСЬКИЙ КАНАТНИЙ ЗАВОД" визначена в наказi №1 вiд 03 сiчня 2012 року.
Згiдно листа Мiнфiна України вiд 01.01.2013 року № 31-08410-06-5\188 фiнансова звiтнiсть ПАТ за 2012 рiк складена за формами,
встановленими положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку 2 "Баланс", 3 "Звiт про фiнансовi результати", 4 "Звiт про рух грошових
коштiв", 5 " Звiт про власний капiтал" затвердженими наказом Мiнiстерства Фiнансiв України вiд 31.03.99 року №87 при цьому
розкривається iнформацiя, яка вимагається за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ), у примiтках до фiнансових звiтiв.
В фiнансовiй звiтностi в усiх формах прийнята валюта - гривнi України з вiдображенням в тисячах гривень.
За умовами Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 1 "Подання фiнансової звiтностi ( далi МСБО 1) данi про нематерiальнi активи
мають подаватися по залишковiй вартостi, а в Балансi вони поданi, урахуванням вищеназваного листа Мiнфiна України, i в первiснiй вартостi
i залишковiй вартостi. На протязi 2013 року буде подаватися в Балансi iнформацiя про нематерiальнi активи у вiдповiдностi iз Мiжнародним

стандартом фiнансової звiтностi 38 "Нематерiальнi активи" за залишковою вартiстю.
Станом на 31 грудня 2012 року нематерiальнi активи облiкованi на суму 1 тис. грн. Надходження за рiк не було, амортизацiя за рiк не
нарахована, накопичена амортизацiя складає 0 тис. грн.
За умовами МСФЗ 38 нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснювалося за прямолiнiйним методом щомiсячно виходячи зi
строку корисного користування, який встановлено при вводi в експлуатацiю. При цьому придбанi нематерiальнi активи зарахованi на баланс
за первiсною вартiстю.
Наявнiсть нематерiальних активiв пiдтверджена iнвентаризацiєю, яка проведена перед складанням рiчної фiнансової звiтностi як того
вимагається Законом про бухгалтерський облiк, при цьому вiдхилень вiд даних облiку не встановлено.
В балансi в рядку 020 вказано про незавершенi капiтальнi iнвестицiї в сумi 237 тис. грн., що не передбачено МСБО 1 "Подання фiнансової
звiтностi". В наступних перiодах цi капiтальнi iнвестицiї будуть врахованi в складi основних засобiв. В складi незавершених капiтальних
iнвестицiй облiковується: придбання основних засобiв в сумi 236 тис. грн., придбання iнших необоротних матерiальних активiв в сумi 1
тис.грн..
За умовами МСБО 1 в наступних перiодах буде подана iнформацiя в Балансi про основнi засоби за залишковою вартiстю. Натомiсть подана
iнформацiя про наявнiсть основних засобiв по первiснiй вартостi i з урахуванням накопиченого зносу.
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.
За рядком 031 Балансу вказана первiсна вартiсть основних засобiв в сумi 29734 тис. грн., в рядку 032 Балансу вказано накопичену
амортизацiю в сумi 22793 тис. грн. та в рядку 030 Балансу вказана залишкова вартiсть основних засобiв в сумi 6941 тис. грн..
За рiк надiйшло основних засобiв на суму 47 тис. грн.. у тiм числi: надiйшло машин та обладнання на суму 23 тис. грн.; надiйшло
iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) на суму 24 тис. грн..
Переоцiнка основних засобiв за звiтний рiк не проводилася.
Вибуло за рiк основних засобiв за первiсною вартiстю на суму 645 тис. грн., у тому числi: будинки,споруди i передавальнi настрої на суму 36
тис. грн.; машини i обладнання на 540 тис. грн.; транспортнi засоби на суму 59 тис. грн.; iнструменти, прилади, iнвентар на суму 10 тис. грн.
За рiк нараховано амортизацiї на суму 258 тис. грн. та накопичена амортизацiя за станом на кiнець звiтного перiоду складає 22793 тис.
грн. 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.
В рядку 040 Балансу вказанi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств в сумi 1 тис.
грн.. на кiнець року, а в рядку 045 Балансу вказанi iншi фiнансовi iнвестицiї (внесок в статутний фонд пiдприємств) в
сумi 1 тис.грн..
За рядком 056 Балансу вказана первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi в сумi 2313
тис. грн., в рядку 057 Балансу вказано накопичену амортизацiю в сумi 1336 тис. грн. та в рядку 055 Балансу вказана залишкова вартiсть
iнвестицiйної нерухомостi в сумi 977 тис. грн..
За умовами МСБО 1 в наступних перiодах буде подана iнформацiя в Балансi про iнвестицiйну нерухомiсть за залишковою вартiстю. Натомiсть
подана iнформацiя про наявнiсть iнвестицiйної нерухомостi по первiснiй вартостi i з урахуванням накопиченого зносу.
Згiдно наказу про облiкову полiтику та у вiдповiдностi iз Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку 2 "Запаси" в рядках 100, 130,
140 наведена вартiсть запасiв на кiнець звiтного перiоду за первiсною вартiстю в загальнiй сумi 2723 тис.грн. у тому числi: сировина i
матерiали в сумi 988 тис. грн.; паливо в сумi 14 тис. грн.; тара i тарнi матерiали на суму 9 тис.грн.; будiвельнi матерiали на суму 333 тис. грн.,
запаснi частини на суму 97 тис. грн.; малоцiннi та швидкозношуванi предмети на суму 4 тис. грн.; готова продукцiя на суму 876 тис.грн.;
товари на суму 402 тис.грн.
За рiк переоцiнки запасiв не було, наявнiсть їх пiдтверджена iнвентаризацiєю, за наслiдками якої вiдхилень вiдданих облiку не встановлено.
В Балансi данi про запаси наведенi в чотирьох рядках, але згiдно МСБО 1 треба було подати цi данi однiєю цифрою в сумi 2723 тис. грн. та це
буде здiйснено в наступних перiодах.
В рядку 150 Балансу вказано про векселi одержанi в сумi 502 тис. грн.. на кiнець року, а треба , за умовами ПСБО 1 вказати це як "Депозити, та
iншi короткостроковi iнвестицiї", що буде зроблено в наступнi перiоди.
В рядках 160 i 161 Балансу наведенi данi в однакових сумах по 2487 тис. грн. про дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги без
нарахування резерву, що вiдповiдає вимогам МСБО 1 Подання фiнансової звiтностi".
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом на кiнець року становила 238 тис. грн.., що вiдповiдає вимогам ПСБО1.
В рядках 180 та 210 Балансу вказано про дебiторську заборгованiсть за виданими авансами в сумi 214 тис. грн., та iнша поточна дебiторська
заборгованiсть в сумi 6993 тис. грн. за умовами ПСБО 1.
В рядку 250 Балансу вказано про iншi оборотнi активи в сумi 133 тис. грн.., але за умовами МСБО 1 ця сума буде вказана в рядку 210 в
наступнi перiоди.
Дебiторська заборгованiсть реальна до погашення з термiном виникнення до 12 мiсяцiв по якiй не минув термiн позовної давностi у три роки.
На протязi звiтного року в мiру потреби проводилися звiрки взаєморозрахункiв iз деякими контрагентами з оформленням актiв звiрок.
Грошовi кошти на кiнець року становлять 20 тис. грн. в нацiональнiй валютi, про це вказано в рядку 230 Балансу та вiдповiдно до умов
МСБО 1 в наступних перiодах про грошовi кошти буде вказано в одному рядку балансу.
За умовами МСБО 1 в балансi не має бути вказано про витрати майбутнiх перiодiв, тому в наступних перiодах цi витрати будуть вiднесенi на
витрати виробництва.
Статутний, iнший додатковий капiтал та резервний капiтал були незмiнними на протязi року. Власний капiтал зменшився протягом
звiтного перiоду до суми мiнус 5128 тис. грн. внаслiдок отримання за рiк чистого збитку в сумi 3242 тис. грн.
Поточнi зобов'язання визначенi за умовами, як це вказано в наказi про облiкову полiтику, на кiнець року вказанi в рядку 620 балансу в сумi
26312 тис. грн. у тому числi:
короткостроковi кредити банкiв в сумi 4583 тис.грн.; векселi виданi у сумi 295 тис.грн.; кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
в сумi 10909 тис. грн.; за розрахунками з одержаних авансiв в сумi 725 тис.грн. за розрахунками з бюджетом в сумi 2600 тис.грн. ; за
розрахунками зi страхування в сумi 699 тис, грн.; розрахунки з оплати працi в сумi 214 тис.грн; iншi поточнi зобов'язання в сумi 6287 тис. грн.
Цi зобов'язання без простроченого термiну позовної давностi у три роки. Цi зобов'язання вказанi за назвами в рядках балансу за
найменуваннями, якi прийнятi за нацiональними стандартами бух облiку та в наступних перiодах вони будуть вказанi в назвах, якi прийняти
за умовами МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi".
П Р И М I Т К И ДО Ф О Р М И № 2.

Вiдповiдно до листа Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Державної служби статистики вiд 07.12.2011 року п.7 " у
разi, якщо дата переходу на МСФЗ - 01.01.2012 року у фiнансовiй звiтностi за звiтнi перiоди 2012 року не наводиться порiвняльна iнформацiя за
2011 рiк ( крiм балансу)", але пiдприємство навело такi данi згiдно листа Мiнфiну України вiд 01.10.2013 року (дивись примiтки до форми №1
роздiл 3, абзац 3)
Згiдно МСБО 18 пiдприємство визначило доход (виручку) вiд реалiзацiї продукцiї в сумi 21630 тис. грн. i вказало в рядку 010 Звiту про
фiнансовий результат. Згiдно iз МСБО 1 в Звiтi про сукупний дохiд не наводяться данi про ПДВ i ПДВ-подiбнi податки, але за умовами
вищеозначено листа Мiнфiна України вiд 01.01.2013 року така iнформацiя наведена за станом на кiнець року в сумi 2924 тис. грн.. та в
наступних перiодах виправлення будуть здiйсненi.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї складає 18164 тис. грн. та iншi операцiйнi доходи в сумi 174 тис. грн.
За звiтний перiод пiдприємство отримало чистий збиток в сумi 3242 тис. грн., який визначено за умовами вказаними в облiковiй полiтицi, та
який збiльшив iснуючий нерозподiлений збиток до суми 15938 тис. грн.
МСБО дозволяє визначити адмiнiстративнi витрати за формами, якi пiдприємство може визначити самостiйне i за звiтний перiод така
iнформацiя наведена в роздiлi II форми № 2. Разомi витрати склали за звiтний перiод 21165 тис. грн.. у тому числi: матерiальнi витрати 14624
тис. грн.; витрати на оплату працi 3071 тис. грн.; вiдрахування на соцiальнi заходи 1218 тис. грн.; амортизацiя 273 тис. грн.; iншi операцiйнi
витрати 1979 тис. грн.
Згiдно МСБО 31 "Прибуток (Збиток) на акцiю" обчислюється шляхом дiлення скоригованого прибутку (збитку) за рiк на середньозважену
кiлькiсть звичайних акцiй в обiгу з урахуванням впливу курсу акцiй, тобто чистий збиток в сумi 3242000 грн. подiлений на 240000 штук акцiй
дав збиток на одну акцiю 13,50833 грн..

ПРИМIТКИ

ДО

ФОРМИ

№ 3.

В зв'зку iз розбiжностями законодавства України та умовами МСФЗ (дивись абзац перший примiток до форми № 2) пiдприємство не навело
порiвняльнi данi за попереднiй перiод та в майбутнiх перiодах це буде виправлено.
Згiдно з МСБО 7 "Звiт про рух грощових коштiв" для звiтування про грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi обраний прямий метод, згiдно
з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв. Прямий метод надає iнформацiю, яка може бути
корисною для оцiнки майбутнiх грошових потокiв i яку не можна отримати iз застосуванням непрямого методу. Згiдно з прямим методом,
iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв i валових виплат грошових отримана з облiкових регiстрiв пiдприємства.
За рiк надходження грошових коштiв склали у сумi 25113 тис.грн., а саме: вiд реалiзацiї продукцiї на суму 19386 тис. грн., вiд покупцiв i
замовникiв авансiв на суму 482 тис.грн.; повернено авансiв на суму 139 тис. грн.; iншi надходження склали 5106 тис.грн..
Витрати на оплату склали у сумi 28866 тис.грн., а саме: придбання товарiв (робiт, послуг) на суму 16750 тис. грн.; виплату авансiв на суму
55тис.грн.; повернення авансiв на суму 12 тис.грн.; виплачено працiвникам 2688 тис.грн.; витрати на вiдрядження 80 тис.грн.; вiдраховано на
соцiальнi заходи 978 тис.грн., виплачено iнших податкiв i зборiв 323 тис.грн..; iншi витрачання 7980 тис. грн..
Таким чином, чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi склав мiнус 3753 тис. грн.. Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi мiнус
339 тис. грн.. та чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi склав 3995 тис.грн.
Чистий рух коштiв за 2012 рiк склав у сумi мiнус 97 тис.грн.
Залишок коштiв на рахунку в банку на початок року 91 тис. грн..
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв на кiнець 2012 року 26 тис.грн..
Залишок коштiв на рахунку в банку на кiнець року склав 20 тис. грн., що пiдтверджено виписками банку.
П Р И М I Т К И

ДО

Ф О Р М И

№ 4.

Дивись пояснювальний параграф згiдно абзацу першого примiток до форми № 3.
Статутний, iнший додатковий капiтал та резервний капiтал були незмiнними на протязi 2012 року. Нерозподiлений збиток на початок 2012
року складав 12696 тис. грн., на кiнець звiтного року вiн збiльшився на 3242 тис. грн. за рахунок отримання чистого збитку та на кiнець 2012
року склав 5128 тис. грн.
Статутний капiтал товариства складає 120 тис. грн., який подiлений на 240000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,5 грн. кожна.
В цiлому власний капiтал товариства за звiтний рiк зменшився iз суми мiнус 1886 тис. грн. до суми мiнус 5128 тис. грн. за рахунок збиткової
дiяльностi.
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