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

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

Настенко Олександр
Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

24.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Харкiвський канатний завод"
емітента
2. Організаційноправова форма
емітента

Акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
емітента

00306443

4. Місцезнаходження
емітента

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

5. Міжміський код,
телефон та факс
емітента

(057)76-808-76 (057)760-16-84

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

24.04.2018
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

80(2833) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація
розміщена на сторінці

http://kanat.nr-avers.com.ua/
(адреса сторінки)
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в мережі
Інтернет

26.04.2018
(дата)

26.04.2018
(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

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

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

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

X

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

X

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

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення
яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у
складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
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4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та
інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які
складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які
включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску
боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
34. Примітки В складi рiчної iнформацiї ПАТ "Харкiвський канатний завод" вiдсутнi:
- Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не
одержувало лiцензiй.
- Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному
перiодi не брало участi у створеннi юридичних осiб, вiдсоток акцiй (часток, паїв) що належать емiтенту в
юридичнiй особi становить 0,00
- Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, в зв'язку з тим, що в товариствi немає такої посади.
- Iнформацiя про рейтингове агентство вiдстуня, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не
користувалося послугами рейтингових агенств.
- Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися.
- Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй.
- Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски
iнших цiнних паперiв.
- Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск
похiдних цiнних паперiв.
- Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не
здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду.
- Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що
товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
- Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами
дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення
електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
- Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - так як в
звiтному перiодi рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не приймались.
- Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв - так як в звiтному перiодi
рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не приймались.
- Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть - так як в звiтному перiодi рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення
яких є заiнтересованiсть не приймались.
- Вiдомостi про аудиторський висновок за звiтний перiод вiдсутнiй - так як ПАТ "Харкiвський канатний завод" не
зобов'язаний його робити.
- Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариством у
звiтному перiодi не здiйснювався випуск боргових цiнних паперiв.
- Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски
iпотечних облiгацiй.
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- Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не
здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.
- Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття
вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП.
- Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски
iпотечних сертифiкатiв.
- Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски
iпотечних сертифiкатiв.
- Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.
- Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски
сертифiкатiв ФОН.
- Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало
випуски сертифiкатiв ФОН.
- Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски
сертифiкатiв ФОН.
- Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.
- Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових
облiгацiй пiдприємств.
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III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Публічне акцiонерне товариство "Харкiвський
канатний завод"

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

ААБ № 916745

3. Дата проведення державної реєстрації

07.06.1994

4. Територія (область)

Харкiвська область

5. Статутний капітал (грн.)

120000.00

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

0.000

0.000
52

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
13.94

ВИРОБНИЦТВО КАНАТІВ, МОТУЗОК, ШПАГАТУ ТА СІТОК

13.92

ВИРОБНИЦТВО ГОТОВИХ ТЕКСТИЛЬНИХ ВИРОБІВ, КРІМ ОДЯГУ

НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО
НЕРУХОМОГО МАЙНА
10. Органи управління
Органами управління Товариством є: загальні збори акціонерів - вищий орган,
підприємства
Правління - виконавчий орган, Наглядова рада - захищає права акціонерів,
контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
11. Банки, що обслуговують емітента
68.20

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

ПАТ "ОТП БАНК"

2) МФО банку

300528

3) Поточний рахунок

26005455008999

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

300528

6) Поточний рахунок

26005455008999
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IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або
учасника

Ідентифікаційний код
юридичної особи
засновника та/або
учасника

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

Місцезнаходження

0.000000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

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

93 акцiонерiв-фiзичних осiб

100.000000000000
Усього
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100.000000000000

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

Голова правління
1. Посада
Настенко Олександр Миколайович
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
1971
4. Рік народження
Вища
5. Освіта**
14
6. Стаж роботи (років)**
ТОВ "УкрНафтаСинтез" директор
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
19.04.2016 термiном на 5 рокiв
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис Протягом звітного періоду щодо даної посадової особи зміни не відбувались. У посадової особи
емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки
посадової особи визначенi Статутом Товариства. Повноваження Голови Правління Товариства було
подовжено 19.04.2016р. рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол №2 вiд 19.04.2016р.), термiном на 5
рокiв. Винагорода сплачується вiдповiдно до штатного розкладу у грошовій формі, у натуральній формі
винагороду не отримує. Загальний стаж роботи 14 років. Підприємства на яких працювала посадова особа
та посади за останні 5 років: ТОВ "УкрНафтаСинтез" директор, ПАТ "Харкiвський канатний завод",
Голова Правлiння. Посадова особа на iнших пiдприємствах не працює.
Член Наглядової ради (колишній)
1. Посада
ТОВ "Компанiя з управлiння активами МАСТ-IНВЕСТ"
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
33675346
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта**
6. Стаж роботи (років)**
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
15.04.2011 термiном на 5 рокiв
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Повноваження посадової
особи припинено 28.04.2017 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд
28.04.2017р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень, особа перебувала на посадi: з 15.04.2011 року.
Винагорода за виконання обов'язків члена Наглядової ради не передбачена. Повноваження та обов'язки
представника посадової особи визначенi довіреністю від ТОВ "Компанiя з управлiння активами МАСТIНВЕСТ". Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо загального стажу роботи та
наявності посад представника на iнших підприємствах.
Член Правління
1. Посада
Самойлiк Сергiй Миколайович
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
1969
4. Рік народження
середня
5. Освіта**
11
6. Стаж роботи (років)**
ТОВ "Роменський завод продтоварiв" iнженер-технолог
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
15.04.2011 термiном на 5 рокiв
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис Протягом звітного періоду щодо даної посадової особи зміни не відбувались. У посадової особи
емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки
посадової особи визначенi Статутом Товариства. Члена Правління Товариства було обрано на посаду
15.04.2011р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв згiдно Протоколу №1 вiд 15.04.2011 р. термiном на 5
рокiв. Винагорода сплачується згідно штатного розкладу. Загальний стаж роботи 11 років. Підприємства на
яких працювала посадова особа та посади за останні 5 років: ТОВ "МаксБет" начальник служби безпеки,
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ТОВ "Роменський завод продтоварiв" iнженер-технолог. Посадова особа не надала згоди на розкриття
інформації щодо місцезнаходження підприємства, на якому обімає посаду.
Член Правління
1. Посада
Ярошенко Анатолiй Васильович
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
1961
4. Рік народження
середня
5. Освіта**
41
6. Стаж роботи (років)**
заступник головного iнженера Концерна "Харкiвський
7. Найменування підприємства та
канатний завод"
попередня посада, яку займав**
28.04.2011 термiном на 5 рокiв
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис Протягом звітного періоду щодо даної посадової особи зміни не відбувались. У посадової особи
емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки
посадової особи визначенi Статутом Товариства. Члена Правління Товариства було обрано на посаду
28.04.2011р. згiдно Протоколу № 2/11 вiд 28.04.2011 р. засiдання Наглядової ради термiном на 5 рокiв.
Винагорода сплачується згідно штатного розкладу. Загальний стаж роботи 41 рік. Підприємства на яких
працювала посадова особа та посади за останні 5 років: заступник головного iнженера Концерна
"Харкiвський канатний завод". Посадова особа на iнших пiдприємствах не працює.
Член правлiння
1. Посада
Сердюк Галина Геннадiївна
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
1972
4. Рік народження
Вища
5. Освіта**
27
6. Стаж роботи (років)**
фiнансовий директор ПАТ "Харкiвський канатний завод"
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
16.07.2012 термiном на 3 роки
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис Протягом звітного періоду щодо даної посадової особи зміни не відбувались. У посадової особи
емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки
посадової особи визначенi Статутом Товариства. Члена Правління Товариства було обрано на посаду
16.07.2012 р. рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол №3/12 вiд 16.07.2012 р.) термiном на 3 роки.
Винагорода сплачується згідно штатного розкладу. Загальний стаж роботи 27 років. Підприємства на яких
працювала посадова особа та посади за останні 5 років: директор ТОВ фiрма "Реал-Роуп", заступник
Генального директора з комерцiйних питань концерну "Харкiвський канатний завод", фiнансовий
директор ПАТ "Харкiвський канатний завод". Посадова особа на iнших пiдприємствах не працює.
Голова Наглядової ради
1. Посада
Настенко Свiтлана Валерiївна
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
1972
4. Рік народження
Вища
5. Освіта**
11
6. Стаж роботи (років)**
Помiчник голови правлiння з фiнансових питань ПАТ
7. Найменування підприємства та
"ХАРКIВСЬКИЙ КАНАТНИЙ ЗАВОД"
попередня посада, яку займав**
28.04.2017 термiном на 1 рiк
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Голову Наглядової ради
Товариства було обрано на посаду 28.04.2017р. рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд
28.04.2017р.) з числа обраних загальними зборами членiв Наглядової ради (Протокол б/н вiд 28.04.2017р.),
термiном на 1 рiк. Винагорода за виконання обов'язків голови Наглядової ради не передбачена. Загальний
стаж роботи 11 років. Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5 років:
Помiчник голови правлiння з фiнансових питань ПАТ "ХАРКIВСЬКИЙ КАНАТНИЙ ЗАВОД". Посадова
особа на iнших пiдприємствах не працює.
1. Посада
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної

Член Наглядової ради
Халабурдiн Святослав Володимирович
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особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
1985
4. Рік народження
Вища
5. Освіта**
10
6. Стаж роботи (років)**
директор ТОВ "Юридична компанiя Халабурдiн, Радюк та
7. Найменування підприємства та
партнери"
попередня посада, яку займав**
28.04.2017 термiном на 1 рiк
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Члена Наглядової ради
Товариства було обрано на посаду 28.04.2017р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд
28.04.2017р.), термiном на 1 рiк. Винагорода за виконання обов'язків члена Наглядової ради не передбачена.
Загальний стаж роботи 10 років. Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5
років: директор ТОВ "Юридична компанiя Халабурдiн, Радюк та партнери". Посадова особа не надала
згоди на розкриття інформації щодо місцезнаходження підприємства, на якому обімає посаду.
Член Наглядової ради
1. Посада
Головiн Олег Михайлович
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
1982
4. Рік народження
Вища
5. Освіта**
13
6. Стаж роботи (років)**
не працює
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
28.04.2017 термiном на 1 рiк
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Члена Наглядової ради
Товариства було обрано на посаду 28.04.2017р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд
28.04.2017р.), термiном на 1 рiк. Винагорода за виконання обов'язків члена Наглядової ради не передбачена.
Загальний стаж роботи 13 років. Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5
років: не працює. Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "Компанiя з управлiння активами
МАСТ-IНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 33675346).
Член Наглядової ради
1. Посада
Воробєй Сергiй Володимирович
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
1985
4. Рік народження
Вища
5. Освіта**
11
6. Стаж роботи (років)**
приватний пiдприємець
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
28.04.2017 термiном на 1 рiк
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Члена Наглядової ради
Товариства було обрано на посаду 28.04.2017р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд
28.04.2017р.), термiном на 1 рiк. Винагорода за виконання обов'язків члена Наглядової ради не передбачена.
Загальний стаж роботи 11 років. Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5
років: приватний пiдприємець. Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "Компанiя з управлiння
активами МАСТ-IНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 33675346).
1. Посада
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта**
6. Стаж роботи (років)**

Член Наглядової ради
Сабiров Ренат Рустамович

1978
Вища
16
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Заступник голови правлiння ПАТ "ХАРКIВСЬКИЙ
7. Найменування підприємства та
КАНАТНИЙ ЗАВОД"
попередня посада, яку займав**
28.04.2017 термiном на 1 рiк
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Члена Наглядової ради
Товариства було обрано на посаду 28.04.2017р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд
28.04.2017р.), термiном на 1 рiк. Винагорода за виконання обов'язків члена Наглядової ради не передбачена.
Загальний стаж роботи 16 років. Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5
років: Заступник голови правлiння ПАТ "ХАРКIВСЬКИЙ КАНАТНИЙ ЗАВОД". Посадова особа є
представником акцiонера ТОВ "Компанiя з управлiння активами МАСТ-IНВЕСТ" (код ЄДРПОУ
33675346).
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Кількість за видами акцій
Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи

1

2

Голова правління

Настенко Олександр
Миколайович

Член Наглядової
ради (колишній)

ТОВ "Компанiя з
управлiння активами
МАСТ-IНВЕСТ"

Член Правління

Ідентифікаційний код
юридичної особи

3

Від загальної
Кількість
кількості акцій
прості на Привілейовані
акцій (штук)
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні

привілейов
ані на
пред'явник
а

4

5

6

7

8

9

79454

33.10583333333

79454

0

0

0

65497

27.29041666667

65497

0

0

0

Самойлiк Сергiй
Миколайович

100

0.04166666667

100

0

0

0

Член Правління

Ярошенко Анатолiй
Васильович

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Сердюк Галина
Геннадiївна

9

0.00375

9

0

0

0

Голова Наглядової
ради

Настенко Свiтлана
Валерiївна

68740

28.64166666667

68740

0

0

0

Член Наглядової
ради

Халабурдiн Святослав
Володимирович

100

0.04166666667

100

0

0

0

Член Наглядової
ради

Головiн Олег
Михайлович

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
ради

Воробєй Сергiй
Володимирович

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
ради

Сабiров Ренат
Рустамович

0

0

0

0

0

0

213900

89.125

213900

0

0

0

33675346

Усього
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VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних
акціонерних товариств)
Найменування юридичної особи

Ідентифікацій
ний код
юридичної
особи

ТОВ "КУА МАСТ- IНВЕСТ"

33675346

Кількість за видами акцій

Місцезнаходження

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості іменні

привілейовані
іменні

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

65497

27.290416666667

65497

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості іменні

привілейовані
іменні

Настенко Свiтлана Валерiївна

68740

28.64166666667

68740

0

Настенко Олександр Миколайович

79454

33.10583333333

79454

0

213691

89.037916666667

213691

0

Усього
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Кількість за видами акцій

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів

Чергові
X

Позачергові

28.04.2017
Дата проведення
89.2
Кворум зборів
Опис Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 28 квiтня 2017 р.
Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї та припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборiв.
3. Про порядок проведення загальних зборiв.
4. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для простого та кумулятивного голосування.
5. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
7. Заслуховування iнформацiї голови правлiння про хiд виконання плану санацiї ПАТ "Харкiвський
канатний завод".
8. Затвердження рiчного звiту та балансу, розподiл прибутку за 2016 рiк.
9. Вiдкликання Голови та членiв Наглядової ради.
10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться
з Членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
Нiяких пропозицiй щодо порядку денного не надходило. Рiшення прийнятi по всiх питаннях порядку
денного, а саме:
1. Лiчильну комiсiю обрано, повноваження припиняються разом з закiнченням загальних зборiв.
2. Голову та секретаря загальних зборiв обрано.
3. Порядок проведення загальних зборiв затверджено.
4. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для простого та кумулятивного голосування визначено.
5. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк затверджено,
роботу Правлiння визнано задовiльною.
6. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк затверджено, роботу Наглядової ради визнано задовiльною.
7. Iнформацiю про хiд виконання санацiї ПАТ "Харкiвський канатний завод" прийнято до вiдома.
8. Рiчний звiт та баланс за 2016 рiк затверджено, прибуток направлено на розвиток пiдприємства.
9. Голову та членiв Наглядової ради вiдкликано.
10. Членiв Наглядової ради Товариства обрано.
11. Умови цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами
Наглядової ради та розмiр їх винагороди затверджено. Уповноважену особу на пiдписання договорiв
(контрактiв) з членами Наглядової ради визначено.
Протягом звiтного року позачерговi збори не скликались.
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Аудиторська фірма "РЕЙТІНГ" у формі товариства з обмеженою
відповідальністю
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
23913424
61001 Харкiвська область Червонозаводський м. Харків проспект Гагаріна,
буд 20
№1225
Аудиторська Палата України

26.01.2001
(057)760-16-84
(057)760-16-84
Проведення аудиторських перевірок
Номер та дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: № 1225 від
26.01.2001 року, термін чинності Свідоцтва продовжено до 24.09.2020 року.
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0444 чинне до
31.12.2019 року.

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "Незалежний реєстратор
"АВЕРС"

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

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
25188660
61001 УКРАЇНА Червонозаводський м. Харків просп. Гагаріна, 20
АЕ № 263467
НКЦПФР

01.10.2013
(057) 76-808-76
(057) 760-16-84
депозитарна діяльність депозитарної установи
Обслуговування здійснюється на підставі договору про відкриття рахунків
у цінних паперах власникам № 235-З-10 від 08.10.2010р. ТОВ "НР "АВЕРС"
є депозитарною установою, яка здійснює свою діяльність на підставі
Ліцензії серія АЕ № 263467 від 01.10.2013 р., виданою НКЦПФР.

Публiчне акцiонерне товариство
30370711
04071 УКРАЇНА Шевченківський м. Київ вул. Нижній Вал, 17/8
немає
З 12.10.2013 року вiдповiдно до ст. 29 роздiл 5 Закону України "Про
депозитарну систему України" Центральний депозитарiй здiйснює
професiйну дiяльнiсть без отримання лiцензiї на провадження професiйної
дiяльностi на фондовому ринку

(044) 591-04-04
(044) 591-04-19
Обслуговування здійснюється на підставі договору на обслуговування
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емісії № Е-1798 від 20.10.2010 р. Депозитарiй Товариства не змiнювався.
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X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

1

2

3

4

5

20.09.2010

180/20/1/10

Харківське
територіальне
управління ДКЦПФР

UA4000092944

Акція проста
бездокумент
арна іменна

Опис

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6

7

8

9

10

Бездокументарнi
iменнi

0.50

240000

120000.00

100.000000000
000

Міжнародний
Тип цінного Форма існування та
ідентифікаційний
паперу
форма випуску
номер

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. Торгівля цінними паперами Емтінта здійснюється на внутрішньому позабіржовому ринку.
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XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ПАТ "Харкiвський канатний завод" є одним з найстарiших пiдприємств в конопледжутовiй 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"

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх
звітних періодів
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.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
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праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу (осiб) за звiтнiй
перiод складає 52 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) - 3 особи. Фонд оплати працi
складає 2144,2 тис. грн., що на 470,0 тис. грн. ,менш нiж в минулому звiтному
роцi. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її
працiвникiв операцiйним потребам емiтента, вiдсутня.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
ПАТ "Харківський канатний завод" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Протягом 2017 року Емітент ніякої спільної діяльності з іншими організаціями,
підприємтвами, установами не проводив.

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 № 93 вiд 30.12.2011 р. "Про
органiзацiю бухгалтерського облiку i облiкову полiтику"
Основнi принципи:
1. До складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносяться предмети
вартiстю до 6000 грн. (без ПДВ) та термiном використання бiльш нiж один рiк.
Амортизацiя по ним нараховується у розмiрi 100% при передачi в експлуатацiю. 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.
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.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
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виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
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:
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%.
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: Україна.
Основні клієнти: ПрАТ"ВО"Стальканат-Сілур"(м.Одеса), ПАТ"РКТК"(м.Рубіжне),ТОВ
"ХКЗ" (м. Харків).
Особливості стану розвитку галузі полягають у тому, що виробниче обладнання, яке
знаходиться на озбронні підприємств цієї галузі, та зокрема ПАТ "Харківський
канатний завод" є морально та фізично спрацьованим, а в Україні та країнах СНД
таке обладнання не виробляється.
Основними конкурентами ПАТ " Харківський канатний завод" по виробництву шпагатних
виробів є Кіровоградська шпагатна фабрика, ВАТ "Стальканат", фірма "Марко".

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
За останні п'ять років ПАТ "Харківський канатний завод"
придбало: прес-гранулятор, сушильний комплекс,коректор об'єму газу "Гамма",
рахівник газу, акумулятор щелочний, трансформатор масляний, Пристрій системі
обігріву технологічного обладнання,лінія для грануліровання,насос,прес
механічний,дробарку для опилок,матриці з нержавіючої сталі, офісне
обладнанняноутбук та обладнання на суму 2323,4 тис.грн.
продало: шпогатний цех №1,головну контору токарно-гвинторізний станок на загальну
суму , нежитлові приміщення на загальну сумму 1431,4 тис.грн.
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Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або
членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені
протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація
Ніяких правочинів з власниками істотної участі, членами наглядової ради або
членами виконавчого органу, афілійованими особами протягом звітного року не
відбувалось.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених,
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення
Основні засоби Емітента складаються з:
- будинків та споруд - 63 одиниць,
- транспортних засобів - 12 автомобілів та 1 трактор,
- інструментів, приладів та устаткування - 1121 одиниць, що знаходяться за місцем
знаходження Емітента: м. Харків, вул. Китаєнка, 1.
Ступiнь зносу основних засобiв - 65,5%, коефiцiєнт використання - 100%. Обмежень
на використання немає.
Остаточна вартість основних засобів на початок року - 7126 тис.грн., на кінець
року - 7897 тис.грн.
Надійшло за рік - 1514,8 тис.грн.
Первісна вартість інвестиційної нерухомості на початок 2017 року складає 1613 тис.
грн., на кінець року - 2044 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.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
У ПАТ "Харкiвський канатний завод" 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.
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Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
Протягом звiтного перiоду пiдприємство не виплачувало штрафів, пені, неустойки.

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.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Протягом звiтного перiоду ПАТ "Харкiвський канатний завод" всi договорнi
зобов'язання виконало.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Збільшення обсягів виробництва на 10%.
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.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року,
стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною
в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі,
сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається
справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
ПАТ "Харківський канатний завод" протягом 2017 року виступав стороною в наступних
судових справах:
Місце розгляду - Господарський суд Харківської області
Позивач (заявник) - ПАТ "Укрсоцбанк"
Відповідач (боржник) - ПАТ "Харківський канатний завод"
Справа № Б-19/81-09 про банкрутство.
Стан розгляду - триває розгляд справи.

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Протягом звітного року підприємство отримало збиток у сумі 193 тис. грн.,
дивіденди за 2017 р. нараховуватись та виплачуватись не будуть.
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XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

1.Виробничого призначення

Власні основні засоби
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
8739.000
9941.000

- будівлі та споруди

5583.000

6650.000

0.000

0.000

5583.000

6650.000

- машини та обладнання

3068.000

3206.000

0.000

0.000

3068.000

3206.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

88.000

85.000

0.000

0.000

88.000

85.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

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

8739.000

9941.000

0.000

0.000

8739.000

9941.000

Найменування основних
засобів

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

Основні засоби , всього
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
8739.000
9941.000

Пояснення : Ніяких обмежень на використання майна емітента не існує.
Ступінь зносу основних засобів на початок року - 66,53%, на кінець - 63,93 %.
Ступінь використання основних засобів - 100 %.
Первісна вартість основних засобів на початок року - 26109 тис.грн., на кінець
року - 27560 тис.грн., в тому числі остаточна вартість інвестиційної нерухомості
на початок року складає 1613 тис. грн., на кінець року - 2044 тис. грн.
Сума нарахованого зносу - 17619 тис. грн.
Законсервованих основних засобів немає. Суттєвих змін у вартості основних засобів
не відбулось. Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства.
Терміни користування основними засобами (за основними групами):
- будинки та споруди - 15- 20 років
- машини та обладнання - 5 - 15 років
Майно Емітента не знаходиться в заставі.
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника (тис.грн.)
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)
Статутний капітал (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

-17604

-17386

120

120

120
120
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України
Опис
"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення
вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів)
товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань
перед іншими особами
Розрахункова вартість чистих активів(-17604.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного
Висновок
капіталу(120.000 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 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі
155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.
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3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань

Кредити банку, у тому числі :
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі за облігаціями (за кожним
випуском) :

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Х
Х
Х

0.00
0.00
0.00

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
Х
Х

Дата
погашення

Х
Х
Х

д/н
0.00
0.000
д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним
Х
0.00
Х
Х
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
Х
0.00
Х
Х
випуском):
За векселями (всього)
Х
0.00
Х
Х
за іншими цінними паперами (у тому числі за
Х
0.00
Х
Х
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
За фінансовими інвестиціями в корпоративні
Х
0.00
Х
Х
права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
Х
7089.00
Х
Х
Фінансова допомога на зворотній основі
Х
0.00
Х
Х
Інші зобов'язання та забезпечення
Х
31525.00
Х
Х
Усього зобов'язань та забезпечень
Х
38614.00
Х
Х
Опис Станом на 31.12.2017 р. ПАТ "Харкiвський канатний завод" має непогашену частину боргу на загальну
суму 38614,0 тис. грн.
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XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
Дата
Дата
оприлюднення
виникнення
повідомлення у
події
стрічці новин
1
2
28.04.2017
16.03.2017
28.04.2017
03.05.2017

Вид інформації
3
Відомості про проведення загальних зборів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?
Рік
Кількість зборів, усього
1
2017
1
2
2016
1
3
2015
1

У тому числі позачергових
0
0
0

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

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

Ні
X
X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю) ?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
немає
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
Позачергові збори не скликались

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так

Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10
і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити) Позачергові збори не скликались

Ні
X
X
X
Позачергові збори не скликались

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

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
немає
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Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності) ?
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
кількість членів наглядової ради - акціонерів
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10
відсотками акцій
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10
відсотками акцій

(осіб)
5
2
3
0
1
1
0
0

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інші (запишіть)

оцінка не проводилась

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація
щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою
поставлених завдань :
оцінка не проводилась
Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 2
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)
немає комiтети не створювались

Ні
X
X
X
X

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

Ні
X
X
X

X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть) немає
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Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
X
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
X
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
X
було обрано нового члена
Інше (запишіть) немає
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так,
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

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

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

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

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

Ні

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

Ні
X
X

X

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

Ні
X
X

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

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

Ні
X
X

X
X

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

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

Ні
X
X
X
X

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних
трьох років?
Так
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть) немає

Ні
X
X
X

X
X

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

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом
наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)
Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління
вкажіть дату його прийняття: ;
яким органом управління прийнятий: не прийнято
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Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) Ні;
укажіть, яким чином її оприлюднено: не оприлюднено
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини
такого відхилення протягом року.
немає
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Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акцiонерне товариство "Харкiвський канатний
завод"
Територія ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО КАНАТІВ, МОТУЗОК,
ШПАГАТУ ТА СІТОК
Середня кількість працівників 52
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 61020 Харкiвська область м. Харкiв вул. Китаєнка, 1, т.(057)76-80876

2018

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

Коди
01
01
00306443
6310137900
230

за КВЕД

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

13.94

V

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

Код за ДКУД

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

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

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1020

---7126
7126
-1613
1613
--

---7897
7897
-2044
2044
--

1030

--

--

інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1035
1040
1045
1090
1095

----8739

----9941

1100

5604

3342

1110

--

--

1125

3534

2561

1130

2764

2739

1135
1136
1155
1160
1165
1170
1190
1195

--2058
-146
--14106

--2403
-24
--11069

1200

--

--

1300

22845

21010

з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1801001

---6060
6060
-1051
1051
---

--133
-7244
2468
-1643
296
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262
---91
--4760
-12004

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

1400

120

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

1405
1410
1411
1415
1420
1425
1430
1495

8941
2133
1631
116
-28696
---17386

8941
2108
1631
116
-28889
---17604

1500

--

--

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

1510
1515
1520
1521
1525
1595

--177
177
-177

-------

1600

2047

--

1610

--

--

1615
1620
1621
1625
1630

12516
6088
--3857

10348
7089
--2480

1635

1137

671

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

На кінець
На дату перезвітного періоду ходу на МСФЗ
4
5
120
120
8941
1633
-116
-14860
---4050
--

--367
367
275
642
588

--

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

1660
1665
1690
1695

--14409
40054

--18026
38614

1700

--

--

Баланс

1900

22845

21010

11775
1857
--573
619
---15412
--

12004

Фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до вимог МСФЗ, тому примiтки наведенi в
роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi складеної вiдповiдно до мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi"
Голова правлiння

________________

Настенко Олександр Миколайович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________

Настенко Олександр Миколайович

(підпис)
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Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акцiонерне товариство "Харкiвський
канатний завод"

2018

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
00306443

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

Код за ДКУД

1801003

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

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

2000

15533

16004

2050

(13483)

(14134)

2090

2050

1870

2095
2120
2130
2150
2180

(--)
2768
(2556)
(741)
(1739)

(--)
2674
(2151)
(621)
(3800)

2190

--

--

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(218)
--25
(--)
(--)
(--)

(2028)
--4725
(--)
(--)
(2217)

2290

--

480

2295
2300

(193)
--

(--)
--

2305

--

--

2350

--

480

2355

(193)

(--)

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

Код
рядка

За звітний період

2
2400
2405
2410

3
----

За аналогічний
період попереднього
року
4
----

2415

--

--

2445
2450

---

---

2455

--

--

2460
2465

--193

-480
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III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За звітний період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
7066
2108
897
296
6126
16493

За аналогічний
період попереднього
року
4
12575
2092
757
288
4492
20204

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

Код
рядка

За звітний період

2
2600
2605
2610

3
240000
240000
( 0.80416670)

За аналогічний
період попереднього
року
4
240000
240000
2.00000000

2615

( 0.80416670)

2.00000000

2650

--

--

Фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до вимог МСФЗ, тому примiтки наведенi в
роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi складеної вiдповiдно до мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi"
Голова правлiння

________________

Настенко Олександр Миколайович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________

Настенко Олександр Миколайович

(підпис)
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Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акцiонерне товариство "Харкiвський канатний
завод"

за ЄДРПОУ

2018

Коди
01
01
00306443

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

Код за ДКУД

1801004

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

3000

16211

15098

3005
3006
3010
3015
3020
3095

---4623
6
618

---5737
258
2316

3100

(4372)

(6358)

3105
3110
3115
3135
3140
3190
3195

(1769)
(493)
(689)
(11473)
(1212)
(57)
1393

(1732)
(482)
(1082)
(11582)
(1119)
(958)
96

3200

--

--

3205

--

--

3215

--

--

3220
3225
3250

----

----

3255

(--)

(--)

3260
3270
3290
3295

(1515)
(--)
(--)
-1515

(85)
(--)
(--)
-85

3300

--

--

3305
3340

---

---

3345

(--)

(--)

3350
3355
3390
3395
3400
3405
3410
3415

-(--)
(--)
--122
146
-24

-(--)
(--)
-11
135
-146

Фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до вимог МСФЗ, тому примiтки наведенi в
роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi складеної вiдповiдно до мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi"
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Голова правлiння

________________

Настенко Олександр Миколайович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________

Настенко Олександр Миколайович

(підпис)
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Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акцiонерне товариство "Харкiвський
канатний завод"

2018

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
00306443

Звіт про власний капітал
за 2017 рік
Форма № 4

Стаття

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

Голова правлiння

Код за ДКУД

1801005

НерозподілеЗареєстний
Неопла- Вилурований Капітал ДодатРезерКод
(пайови у дооцін- ковий
вний прибуток чений
чений
рядка
й)
ках
капітал капітал (непокри капітал капітал
капітал
тий
збиток)
2
3
4
5
6
7
8
9
4000
120
8941
2133
116
-28696
---

10
-17386

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

4010
4090

---

---

---

---

---

---

---

---

4095

120

8941

2133

116

-28696

--

--

-17386

4100

--

--

--

--

-193

--

--

-193

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290
4295
4300

--120

--8941

-25
-25
2108

--116

--193
-28889

----

----

-25
-218
-17604

________________

Настенко Олександр Миколайович

(підпис)

Головний бухгалтер

Всього

________________

Настенко Олександр Миколайович

(підпис)
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Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2017, складеної
вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного
товариства "Харкiвський канатний завод"
1.
Основнi вiдомостi
1.1.Повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство "Харкiвський
канатний
завод"
1.2. Скорочене найменування: ПАТ "Харкiвський канатний завод"
1.3. Код за ЄДРПОУ 00306443
1.4. Органiзацiйно-правова форма: публiчне акцiонерне товариство
1.5. Поштовий iндекс: 61020
1.6. Область, район: Харкiвська обл.,
1.7. Населений пункт: мiсто Харкiв
1.8. Вулиця, будинок: , вулиця Китаєнка, буд. 1
2.
Основа подання фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi та враховує всi прийнятi i дiючi мiжнароднi стандарти фiнансової
звiтностi та iнтерпретацiї Комiтету з МСФЗ.
Концептуальною основою 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). Товариство обрало датою переходу на МСФЗ 1 сiчня
2012 року. Данi попередньої фiнансової звiтностi, складеної за перехiдний 2012 рiк
на основi МСФЗ, використанi в якостi порiвняних даних для складання повних
фiнансових звiтiв за МСФЗ за звiтний 2013 рiк, тобто ця фiнансова звiтнiсть є
повним пакетом фiнансової звiтностi за 2013 рiк.
Облiкова полiтика за МСФЗ затверджена Наказом Про облiкову полiтику ПАТ
"Харкiвський канатний завод" № 93 вiд 30.12.2011 р. Формат фiнансових звiтiв
представлений з урахуванням вимог Мiнiстерства фiнансiв України, що затверджує
форми фiнансових звiтiв в Українi, а саме Наказу МФУ №73 вiд 07.02.2013 року Про
затвердження Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1
"Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27 червня 2013 року N 627.
Статтi фiнансової звiтностi за МСФЗ вписанi в найбiльш доречнi рядки форм
фiнансових звiтiв, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України. Змiст рядкiв
конкретизовано у Примiтках. При трансформацiї звiтностi Товариством врахованi
норми передбаченi в параграфах Г5 та Г6 Додатку Г "Звiльнення вiд вимог iнших
МСФЗ" МСФЗ 1 в частинi встановлення доцiльної собiвартостi за попереднiми П(С)БО
для деяких активiв та зобов'язань, оцiнюючи їх за їхньою справедливою вартiстю.
3.
Суттєвi судження, оцiнки та припущення
Керiвництво використовує ряд оцiнок i припущень, що базуються на попередньому
досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх
подiй, якi вважаються об'рунтованими за iснуючих обставин, стосовно представлення
активiв i зобов'язань, розкриття умовних активiв i зобов'язань тощо при пiдготовцi
фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ. Фактичнi результати можуть
вiдрiзнятися вiд вказаних оцiнок.
Припущення та зробленi на їхнiй основi розрахунковi оцiнки постiйно аналiзуються
на предмет необхiдностi їх змiни. Змiни в оцiнках визнаються в тому звiтному
перiодi, коли цi оцiнки були переглянутi, i в усiх наступних перiодах
перспективно.
Пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi керiвництвом було зроблено наступнi
судження, оцiнки та припущення:
1.
Компанiя продовжуватиме свою дiяльнiсть на пiдставi принципу безперервностi.
2.
Жодний компонент бiзнесу та/або група активiв чи окремi активи не
передбаченi на продаж та не класифiкованi як групи вибуття. Вся дiяльнiсть
розглядається як дiяльнiсть, що продовжується, iнформацiя з припиненої дiяльностi
не наводиться.
3.
Строки корисного використання довгострокових нефiнансових активiв
об'рунтованi; цiлком зношенi активи продовжують використовуватися та не можуть
бути списаними з балансу, так як Компанiя їх фактично використовує, пiдтримує
робочий стан.
4.
Компанiєю оцiнено, що для тих активiв та зобов'язань, що вiдображенi в
балансi як довгостроковi, вiдшкодування активiв або погашення зобов'язань,
вiдповiдно, вiдбудеться бiльш нiж через дванадцять мiсяцiв з дати балансу для
кожного рядка активiв та зобов'язань, а по поточним - не бiльш нiж протягом
календарного року; додатковi розшифрування не надаються.

PDF создан с пробной версией pdfFactory www.pdffactory.com

З метою формування показникiв фiнансової звiтностi компанiї встановлено кордон
суттєвостi в розмiрi 1 тис. грн. для всiх статей балансу, крiм статей, для яких
визначено окремий критерiй суттєвостi.
4.
Суттєвi положення облiкової полiтики
В цьому роздiлi наведено лише тi суттєвi положення облiкової полiтики, що
стосуються статей фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2017; iншi не
наведено.
Активи - ресурси, якi контролюються ПАТ "Харкiвський канатний завод", в результатi
подiй минулих перiодiв, вiд яких ПАТ "Харкiвський канатний завод" очiкує отримати
економiчну вигоду у майбутньому.
Зобов'язання - поточна заборгованiсть ПАТ "Харкiвський канатний завод", яка
виникла внаслiдок минулих подiй, i погашення якої призведе до зменшення ресурсiв
пiдприємства, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди.
Капiтал - це частина в активах ПАТ "Харкiвський канатний завод", що залишається
пiсля вирахування всiх зобов'язань.
У бухгалтерському облiку доходи та витрати, що включаються у звiт про сукупнi
прибутки та збитки, класифiкуються по групах, склад їх вiдповiдає складу доходiв
та витрат за нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, що не
суперечить МСФЗ. Склад iнших сукупних доходiв вiдповiдає вимогам МСФЗ. Доходи
вiдображаються за методом нарахування. Витрати вiдображаються за функцiєю витрат
iз додатковим розкриттям за характером витрат.
Основнi засоби ПАТ "Харкiвський канатний завод" облiковуються i вiдображаються у
фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби"
Основнi засоби - це матерiальнi активи ПАТ "Харкiвський канатний завод", строк
корисного використання яких бiльше одного року i якi утримуються для використання
у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг для надання в оренду або
для адмiнiстративних цiлей. До основних засобiв компанiї вiдносять активи первiсна
вартiсть яких становить понад 6000,00 грн.
Амортизацiя об'єктiв основних засобiв всiх наявних класiв: будiвлi, машини та
обладнання, транспортнi засоби, меблi та придання, офiсне обладнання нараховується
прямолiнiйним методом. Результатом застосування прямолiнiйного методу амортизацiї
є постiйнi вiдрахування протягом строку корисної експлуатацiї.
Використаний метод амортизацiї вiдображає очiкувану форму споживання майбутнiх
економiчних вигiд вiд цього активу (параграф 60 МСБО16). Нарахування амортизацiї
основних засобiв починається з мiсяця, наступного за мiсяцем вводу в експлуатацiю.
Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на
дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу (або включають до
лiквiдацiйної групи, яку класифiкують як утримувану для продажу) згiдно з МСФЗ 5,
або на дату, з якої припиняють визнання активу. Отже, амортизацiю не припиняють,
коли актив не використовують або вiн вибуває з активного використання, доки актив
не буде амортизований повнiстю.
Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється у вiдповiдностi з
МСБО 2 "Запаси".
Запаси оцiнюють за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть
реалiзацiї.
Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та
iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього
мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан.
Грошовi кошти i їх еквiваленти включають готiвковi грошовi кошти та кошти на
поточних рахунках.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги та iнша монетарна
дебiторська заборгованiсть облiковується за амортизованою вартiстю (перевiряється
на зменшення корисностi).
Зобов`язання вiдображається в балансi, якщо його оцiнка може бути достовiрно
визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому внаслiдок
його погашення. Зобов'язання ПАТ "Харкiвський канатний завод" класифiкуються як
довгостроковi (строк погашення бiльше 12 мiсяцiв) i поточнi (строк погашення до 12
мiсяцiв).
Поточна кредиторська заборгованiсть облiковується i вiдображається в балансi за
первiсною вартiстю яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих товарiв або
послуг.
Всi винагороди працiвникам в ПАТ "Харкiвський канатний завод" облiковуються як
поточнi, вiдповiдно до МСБО 19 "Виплати працiвникам". Компанiя не бере участi у
недержавних пенсiйних планах. Умовних зобов'язань, якi виникають у зв'язку iз
зобов'язаннями з виплат по закiнченнi трудової дiяльностi, вихiдних допомог тощо
немає.
5.
Застосування нових i змiнених стандартiв i iнтерпретацiй. Змiни в облiковiй
полiтицi в майбутньому
Надалi планується застосування такої облiкової полiтики, що вiдповiдатиме
облiковiй полiтицi, застосованiй в попередньому звiтному роцi, за винятком
добровiльної змiни облiкової полiтики.
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Нижче наведенi стандарти та iнтерпретацiї i поправок до них, якi були виданi на
дату випуску фiнансової звiтностi.
Поправка (доповнення) до МСФЗ (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi" - "Подання
статей iншого сукупного доходу", яке дещо вплинуло на фiнансову звiтнiсть. Ця
поправка змiнює угрупування статей, якi подаються у складi iншого сукупного
доходу. Статтi, якi можуть бути перекласифiкованi у складi прибутку або збитку в
певний момент у майбутньому (наприклад, чистi доходи/витрати по фiнансових
активах, наявних для продажу), повиннi подаватися окремо вiд статей, якi нiколи не
будуть перекласифiкованi (наприклад, переоцiнка землi та будiвель). Поправка
впливає виключно на подання i не зачiпає фiнансове становище або фiнансовi
результати. Поправка набирає чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються
1 липня 2012 р. або пiсля цiєї дати.
МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка справедливої вартостi". Стандарт IFRS 13 представляє собою
єдине джерело рекомендацiй в рамках МСФЗ щодо всiх оцiнок справедливої вартостi.
Стандарт IFRS 13 не вводить новi вимоги про те, "коли" компанiї повиннi
використовувати справедливу вартiсть. Замiсть цього стандарт визначає, "як" слiд
оцiнювати справедливу вартiсть в тих випадках, коли оцiнка за справедливою
вартiстю необхiдна або допускається згiдно МСФЗ. Даний стандарт набуває чинностi
для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 або пiсля цiєї дати.
МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: Розкриття iнформацiї "Припинення визнання".
Поправка вимагає розкриття додаткової iнформацiї щодо фiнансових активiв, якi були
переданi, але визнання яких не було припинено, щоб дозволити користувачевi
фiнансової звiтностi Товариства зрозумiти вiдносини мiж тими активами, визнання
яких припинене, та належних до них зобов'язань. Крiм цього, поправка вимагає
розкриття iнформацiї про продовження участi у фiнансових активах, визнання яких
припинене, щоб дозволити користувачевi оцiнити характер i ризики, пов'язанi з
продовженням участi пiдприємства у фiнансових активах, визнання яких припинене.
Дана поправка впливає тiльки на розкриття iнформацiї i не впливає на фiнансовий
стан або фiнансовi показники.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 - "Розкриття iнформацiї - взаємозалiк фiнансових активiв
i фiнансових зобов'язань". Згiдно з даними поправками, компанiї зобов'язанi
розкривати iнформацiю про права на здiйснення взаємозалiку i вiдповiднi угоди
(наприклад, угоди про надання забезпечення). Завдяки таким вимогам користувачi
будуть мати iнформацiю, корисною для оцiнки впливу угод про взаємозалiк на
фiнансове становище компанiї. Новi вимоги щодо розкриття iнформацiї застосовуються
до всiх визнаних фiнансових iнструментiв, якi взаємозалiковуються вiдповiдно до
МСФЗ (IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти: подання". Вимоги щодо розкриття iнформацiї
також застосовуються до визнаних фiнансових iнструментiв, якi є предметом юридично
закрiпленої генеральної угоди про взаємозалiк або аналогiчної угоди, незалежно вiд
того, чи пiдлягають вони взаємозалiку згiдно з МСФЗ (IAS) 32. Поправки не матимуть
впливу на фiнансовий стан i результати дiяльностi Товариста. Поправки набувають
чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 р. або пiсля
цiєї дати.
МСФЗ (IAS) 19 - "Виплати працiвникам" (у новiй редакцiї)
Рада з МСФЗ опублiкувала кiлька поправок до МСФЗ (IAS) 19. ПАТ "Харкiвський
канатний завод" не бере участь у недержавних пенсiйних планах. Тому поправки до
МСФЗ (IAS) 19 не впливають на звiтнiсть Товариства. Нова редакцiя стандарту
набирає чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 р.
6.
РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства "Харкiвський канатний завод" за 2017 рiк
Баланс
До форми № 1, протягом року коригувань та змiн не вносилось.
Для подання у балансi здiйснено розмежування активiв та зобов'язань на поточнi та
непоточнi (довгостроковi) вiдповiдно до вимог МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв".
До поточних активiв та зобов'язань вiднесено суми, що очiкуються до вiдшкодування
або погашення протягом 12 мiсяцiв вiд дати балансу.
Активи та зобов'язання подано у порядку їхньої лiквiдностi.
Непоточнi активи
Всi iншi активи, крiм поточних, визнанi непоточними.
Основнi засоби
Основнi засоби оприбутковуються на баланс за собiвартiстю придбання, що включає
витрати на транспортування, монтаж, приведення до стану, необхiдного до
експлуатацiї та iншi безпосередньо пов'язанi витрати. Пiдприємство не визнає в
балансовiй вартостi об'єктiв основних засобiв витрати на технiчне обслуговування
та поточнi ремонти. Такi витрати визнаються витратами поточного перiоду й
розподiляються на собiвартiсть продукцiї. Первiсна оцiнка основних засобiв
вiдповiдає вимогам МСБО 16 "Основнi засоби".
Основнi засоби за видами
01.01.2017
Будiвлi, споруди
Первiсна вартiсть 18086 19250

31.12.2017
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Знос
12503 12600
Остаточна вартiсть на дату балансу
Машини та обладнання
Первiсна вартiсть 7545 7852
Знос
4477
4646
Остаточна вартiсть на дату балансу
Транспортнi засоби
Первiсна вартiсть 241
217
Знос
241
217
Остаточна вартiсть на дату балансу
Iншi
Первiсна вартiсть 237
241
Знос
149
156
Остаточна вартiсть на дату балансу
ОСНОВНI ЗАСОБИ - ВСЬОГО
Первiсна вартiсть 26109 27560
Знос
17370 17619
Остаточна вартiсть на дату балансу

5583

6650

3068

3206

0

0

88

85

8739

9941

Об'єкти основних засобiв визнаються у фiнансовiй звiтностi, якщо вони вiдповiдають
критерiям визнання.
У подальшому основнi засоби регулярно переглядаються на наявнiсть ознак зменшення
корисностi, та у разi потреби, перевiряються на зменшення корисностi.
Термiн експлуатацiї основних засобiв встановлює постiйно дiюча iнвентаризацiйна
комiсiя. Склад iнвентаризацiйної комiсiї визначений у наказi про органiзацiю
облiку на пiдприємствi. Для кожного окремого об'єкта основних засобiв строк
експлуатацiї встановлюється iнвентаризацiйною комiсiєю при надходженнi його на
пiдприємство та при визнаннi його активом.
Для класу будiвлi згiдно параграфу 31 МСБО 16 застосовується модель облiку за
переоцiненою сумою, яка є його справедливою вартiстю на дату переоцiнки мiнус
будь-яка подальша накопичена амортизацiя та подальшi накопиченi збитки вiд
зменшення корисностi, так щоб балансова вартiсть суттєво не вiдрiзнялася вiд тiєї,
що була б визначена iз застосуванням справедливої вартостi на кiнець звiтного
перiоду.
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 1010 Балансу вказана залишкова вартiсть основних засобiв в сумi 7897
тис. грн
За рiк надiйшло основних засобiв на суму 239 тис. грн.. у тiм числi: машин i
обладнання на суму 239 тис. грн.
Переоцiнка основних засобiв за звiтний рiк не проводилася.
Вибуло за рiк основних засобiв за залишковой вартiстю на суму 0 тис. грн.
За рiк нараховано амортизацiї на суму 313тис. грн. За рiк не було одержано
основних засобiв за фiнансовою орендою.
За рядком 1015 Балансу вказана залишкова вартiсть iнвестiцiонной нерухомостi в
сумi 2044 тис. грн..
Наявнiсть основних засобiв пiдтверджена проведеною iнвентаризацiєю при цьому
вiдхилень вiд даних облiку не встановлено.
За рiк переоцiнки запасiв не було, наявнiсть їх пiдтверджена iнвентаризацiєю, за
наслiдками якої вiдхилень вiдданих облiку не встановлено.
Нематерiальнi активи
На балансi ПАТ "Харкiвський канатний завод" нематерiальних активiв немає.
Нематерiальних активiв, переданих у заставу, або у забезпечення зобов'язань, у
т.ч. третiх осiб, немає. Невизнаних у фiнансовiй звiтностi, але контрольованих
Компанiєю нематерiальних активiв, немає.
Договiрних зобов'язань щодо придбання нематерiальних активiв у майбутньому немає.
Попереднiх оплат у зв'язку з придбанням нематерiальних активiв у майбутньому
немає.
Iнвестицiї
Довгострокових фiнансових iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi в
капiталi iнших пiдприємств, на 31.12.2017р. немає.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдсутня.
Вiдстрочених податкових активiв на кiнець року немає.
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Поточнi активи
Поточнi активи класифiкованi, виходячи з вiдповiдностi будь-якому з критерiїв,
визначених у п. 66 МСБО 1 як активи, призначенi для продажу чи споживання у своєму
нормальному операцiйному циклi.
Запаси
Згiдно наказу про облiкову полiтику та у вiдповiдностi iз Мiжнародним стандартом
бухгалтерського облiку 2 "Запаси" в рядку 1100 наведена вартiсть запасiв на кiнець
звiтного перiоду за первiсною вартiстю в загальнiй сумi 3342 тис.грн.; виробничi
запаси на суму 1665 тис. грн. ; готова продукцiя на суму 704 тис.грн.; товари на
суму 973 тис.грн.
Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за методом "FIFO" для всiх видiв запасiв.
Метод оцiнки вибуття запасiв протягом звiтного перiоду не змiнювався i вiдповiдає
вимогам МСБО 2 "Запаси".
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи (послуги) до отримання вiд
покупцiв (замовникiв) визнається в повнiй сумi у момент передачi юридичного права
власностi або з передачею у володiння, якщо виконуються вiдповiднi критерiї
визнання доходу за МСБО (IAS) 18 "Дохiд", зокрема, можливiсть достовiрної оцiнки,
ймовiрнiсть майбутнiх економiчних вигiд.
Станом на кiнець кожного звiтного перiоду Компанiя перевiряє дебiторську
заборгованiсть на наявнiсть ознак зменшення її корисностi, тестує i визнає
вiдповiдний резерв, якщо необхiдно.
В рядку 1125 у сумi 2561 тис. грн. Балансу наведенi данi про дебiторську
заборгованiсть за товари, роботи, послуги з урахуванням резерву сумнiвних боргiв,
який складає 476 тис. грн.
Основнi дебiтори наведенi у табл.
Дебiтор
Сума, тис. грн.
Предмет заборгованостi
ТОВ "Правовi iнiцiативи"
1326,9
За товари та послуги
ТОВ "Технологiя ЛРМ"
229,4 За товари та послуги
ТОВ "Мiн-Текс"
475,7 Сумнiвна заборгованiсть за оренду
ТОВ "ХКЗ"
485,8 За товари та послуги
Протягом 2017 р. безнадiйна заборгованость списувалась в розмiрi 0,4 тис.грн.
Станом на 01.01.2017р. та 31.12.2017р. Компанiя не має фiнансових активiв на
продаж з вiдображенням переоцiнки у iншому сукупному доходi.
Станом на 01.01.2017 р. та 31.12.2017 р. Компанiя не має фiнансових активiв, що
утримуються до погашення. Тому нiяка iнформацiя, що вимагається до розкриття по
таких активах, не розкривається.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти на кiнець року становлять 24 тис. грн. в нацiональнiй валютi, на
поточному рахунку в банку, про це вказано в рядках 1165 Балансу.
Iншi фiнансовi активи
Станом на 01.01.2017 р. та 31.12.2017 р. Компанiя не має фiнансових активiв, що
утримуються до погашення. Тому нiяка iнформацiя, що вимагається до розкриття по
таких активах, не розкривається.
Акцiонерний капiтал та iншi статтi власного капiталу
Статутний капiтал та капiтал у до оцiнках були незмiнними протягом звiтного
перiоду.
Резерви
Компанiя створює резерви та забезпечення, зокрема резерви сумнiвних боргiв,резерв
на обесцiнювання запасiв, забезпечення
витрат персоналу.
Непоточнi зобов'язання
Зобов'язаннями визнається заборгованiсть пiдприємства iншим юридичним або фiзичним
особам, що виникла внаслiдок минулих господарських операцiй, погашення якої у
майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв пiдприємства та його
економiчних вигiд.
Непоточнi зобов'язання з очiкуваним строком погашення, бiльшим за 12 мiсяцiв, не
визначенi.
Довгостроковi фiнансовi зобов'язання на 31.12.2017 р. вiдсутнi.
Довгострокова кредиторська заборгованiсть вiдсутня.
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Вiдстроченi податки вiдсутнi . Також немає не використаних у 2017 роцi та
перенесених на майбутнi перiоди оподаткованих збиткiв чи пiльг. Тимчасових
рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi пiдприємства, асоцiйованi
пiдприємства, а також iз частками в спiльних пiдприємствах, немає.
Фiнансовi зобов'язання та iнша кредиторська заборгованiсть
Поточнi зобов'язання визначенi за умовами, як це вказано в наказi про облiкову
полiтику, на кiнець року вказанi в рядку 1695 балансу в сумi 38614 тис. грн. у
тому числi:. кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 10348
тис. грн.; за розрахунками з бюджетом в сумi 7089 тис.грн. ; за розрахунками з
оплати працi в сумi 2480тис. грн.; за одержаними авансами 671 тис.грн., iншi
поточнi зобов'язення 18026тис.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".
Звiт про прибутки та збитки
Всi статтi доходiв i витрат, визнанi у звiтних перiодах включено до складу Звiту
про прибутки та збитки.
Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв
або збiльшенням зобов'язань. Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення
активiв або збiльшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капiталу
пiдприємства (за винятком зменшення власного капiталу внаслiдок його вилучення або
розподiлу власниками), за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.
Витратами визнаються витрати певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для
отримання якого вони здiйсненi.
За умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена, дохiд у "Звiтi про
прибутки та збитки" вiдображається в момент надходження активу або погашення
зобов'язання, якi призводять до збiльшення власного капiталу пiдприємства.
Звiт складено за призначенням витрат.
Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) складає 15533 тис.
грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 13483тис. грн.
Валовий прибуток 2050 тис. грн.
Iншi операцiйнi доходи у сумi 2768 тис. грн.-. собiвартiсть реалiзованих оборотних
активiв, дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi та iншi операцiйнi
доходи.
Iншi доходи в суммi 25 тис.грн. (дохiд вiд безоплатно отриманих активiв).
Адмiнiстративнi витрати 2556тис. грн.
Витрати на збут 741тис. грн.
Iншi операцiйнi витрати 1739 тис. грн..
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi: збиток складає 218 тис. грн.
Фiнансовi результати вiд звичайної дiяльностi до оподаткування та вiд звичайної
дiяльностi: збиток у сумi 193 тис. грн.
Чистий збиток складає 193 тис. грн.
МСБО дозволяє визначити адмiнiстративнi витрати за формами, якi пiдприємство може
визначити самостiйне i за звiтний перiод така iнформацiя наведена в роздiлi III
форми № 2. Разомi витрати склали за звiтний перiод 16493 тис. грн.. у тому числi:
матерiальнi витрати 7066 тис. грн.; витрати на оплату працi 2108 тис. грн.;
вiдрахування на соцiальнi заходи 897 тис. грн.; амортизацiя 296 тис. грн.; iншi
операцiйнi витрати 6126- тис. грн.
Згiдно МСБО 31 "Прибуток на акцiю" обчислюється шляхом дiлення скоригованого
прибутку за рiк на середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй в обiгу з
урахуванням впливу курсу акцiй, тобто чистий збиток в сумi 193 тис. грн.
подiлений на
240000 штук акцiй дав збиток на одну акцiю 0,80417 грн.
Звiт про рух грошових коштiв
Згiдно з МСБО 7 "Звiт про рух грошових 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 вiд реалiзацiї продукцiї склали 16211тис. грн.;
iншi надходження склали 5247 тис. грн.;
Витрати на придбання товарiв (робiт, послуг) склали 4372 тис. грн.; виплачено
працiвникам 1769 тис.грн.; вiдраховано на соцiальнi заходи 493 тис.грн., виплачено
iнших податкiв i зборiв 689 тис.грн.; iншi надходження 12742 тис.грн.
Таким чином, чистий рух коштiв до надзвичайних подiй та чистий рух коштiв вiд
операцiйної дiяльностi склав
1393 тис. грн.
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Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 1515 тис. грн.
Залишок коштiв на початок року складає 146 тис. грн. Залишок коштiв на кiнець року
складає - 24 тис. грн.
Звiт про змiни у власному капiталi
Статутний капiтал та капiтал у дооцiнках були незмiнними на протязi 2017 року.
Непокритий збиток на початок 2017 року складав 28696 тис. грн., на протязi
звiтного року вiн збiльшився на 193 тис. грн. та на кiнець 2017 року склав 28889
тис. грн.
Статутний капiтал товариства складає 120 тис. грн., який подiлений на 240000
простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,50 грн. кожна.
В цiлому капiтал у дооцiнках залишився незмiнним у сумi 8941 тис. грн.
7.
Вплив iнфляцiї на монетарнi статтi
Коригування статей фiнансової звiтностi на iндекс iнфляцiї вiдповiдно до МСБО 29
"Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" не проводився.
8.
Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн згiдно МСБО 24
Протягом 2017 року управлiнському персоналу нараховується i виплачується заробiтна
плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Компенсацiї та iншi виплати
керiвництву пiдприємства, iншому управлiнському персоналу не здiйснювались.
Протягом 2017 року пiдприємство не здiйснювало операцiї з пов'язаними сторонами.
9.
Подiї пiсля дати балансу
Дата затвердження фiнансової звiтностi до випуску 14 лютого 2018 р.
Компанiя оцiнила в перiод з 01.01.2018 р. до цiєї дати iснування наступних подiй:
а)
подiї, якi свiдчать про умови, що iснували на кiнець звiтного перiоду
(подiї, якi вимагають коригування фiнансової звiтностi за 2017 рiк); та
б)
подiї, якi свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного перiоду (подiї, якi
не вимагають коригування фiнансової звiтностi, але вимагають певних розкриттiв).
Жодного типу подiй виявлено не було.
Голова правлiння

Настенко Олександр Миколайович
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