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Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2011 рік 

 
1. Загальні відомості 

 
1.1. Повне найменування емітента 
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ЗАВОД 
ТРАНСПОРТНОГО УСТАТКУВАННЯ" 
1.2. Організаційно-правова форма емітента 
 Акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
 32677185 
1.4. Місцезнаходження емітента 
 61035, Україна, Харківська обл., Комiнтернiвський р-н, м.Харкiв, вул. Каштанова, 14 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
 057 51 30 80, 057 51 30 80 
1.6. Електронна поштова адреса емітента  
 xzto2006@yandex.ru  
 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії 27.04.2012 
 (дата) 
2.2. Річна інформація опублікована у  Бюлетень. Цiннi папери України  27.04.2012 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 
2.3. Річна інформація розміщена на власній 
сторінці 

www.hzto.com.
ua в мережі Інтернет 28.04.2012 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента:  
    а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 
    б) інформація про державну реєстрацію емітента X 
    в) банки, що обслуговують емітента X 
    г) основні види діяльності X 
    ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 
    д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X 
    е) інформація про рейтингове агентство  
    є) інформація про органи управління емітента  
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв) X 
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 
4. Інформація про посадових осіб емітента:  
    а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
    б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 
6. Інформація про загальні збори акціонерів X 
7. Інформація про дивіденди  
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 
9. Відомості про цінні папери емітента:  
    а) інформація про випуски акцій емітента X 
    б) інформація про облігації емітента  
    в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
    г) інформація про похідні цінні папери  
    ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
    д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  
10. Опис бізнесу X 
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
    а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
    б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
    в) інформація про зобов'язання емітента X 
    г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
    ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції  
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних 
паперів  
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду  
14. Інформація про стан корпоративного управління X 
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
    а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
    б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 
протягом звітного періоду  
    в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
    г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами  



іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 
    ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
20. Основні відомості про ФОН  
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
24. Правила ФОН  
25. Річна фінансова звітність X 
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році 
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації 
до Комісії) X 
27. Аудиторський висновок X 
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)  
30. Примітки: 
Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має 
державної частки у статутному капiталi, не має стратегiчного значення для економiки та 
безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище.  
Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що її не заповнюють 
емiтенти - акцiонернi товариства.  
Засновникiв юридичних осiб немає.  
Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало 
випуск облiгацiй.  
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi  емiтентом вiдсутня, в зв'язку з тим, що 
товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв.  
Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня, у 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 щодо виданих сертифiкатiв вiдсутня у зв'язку з тим, що форма iснування акцiй 
товариства - бездокументарна.  
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 гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, 
в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. Особлива 
iнформацiя вiдповiдно до роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 



паперiв (Рiшення ДКЦПФР №1591 вiд 19.12.2006) протягом звiтного перiоду не виникала.  
Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не 
здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.  
Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що 
товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.  
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. Рiчна 
фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 
вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  
Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало 
випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами 
нерухомостi. 
Данi "дата внесення до реєстру" вiдсутнi у зв`язку з тим що акцiї iснують у бездокументарнiй 
формi та у Товариства немає вiдповiдної iнформацiї. Звiт про корпоративне управлiння не 
заповнен тому що Товариство не є фiнансовою установою. 

 



3. Основні відомості про емітента 
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 
3.1.1. Повне найменування 
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ЗАВОД 
ТРАНСПОРТНОГО УСТАТКУВАННЯ" 
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 
 ПрАТ "ХЗТУ" 
3.1.3. Організаційно-правова форма 
 Акціонерне товариство 
3.1.4. Поштовий індекс 
 61035 
3.1.5. Область, район 
 Харківська обл. Комiнтернiвський р-н 
3.1.6. Населений пункт 
 м.Харкiв 
3.1.7. Вулиця, будинок 
 вул. Каштанова, 14 
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 
3.2.1. Серія і номер свідоцтва 
 ААБ 911602 
3.2.2. Дата державної реєстрації 
 22.10.2003 
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 
 Виконавчий комiтет Харкiвської мiської ради Харкiвської областi 
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 
 231 300 
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 
 231 300 
3.3. Банки, що обслуговують емітента 
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 
 АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" 
3.3.2. МФО банку 
 320627 
3.3.3. Поточний рахунок 
 26001013003403 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 
 АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" 
3.3.5. МФО банку 
 320627 
3.3.6. Поточний рахунок 
 26001013003403 
3.4. Основні види діяльності 
 34.10.0 - Виробництво автомобiлiв 
 28.21.0 - Виробництво металевих резервуарiв, цистерн та контейнерiв 
 28.75.0 - Виготовлення iнших готових металевих виробiв 
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 
ліцензії 

(дозволу) 

Дата 
видачі Державний орган, що видав 

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 



(дозволу) 
1 2 3 4 5 

Виробництво та випробування 
складових частин ракет-носiїв 

582920 27.07.2011 ДКАУ 31.07.2014 

Опис Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї. 
 
3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств 
Найменування об'єднання: Корпорацiя "УкрIнМiш". 
Місцезнаходження об'єднання: Українi,61037, м. Харкiв, вул.Плеханiвська,117. 
Тактичне планування, управлiння маркетингом та логiстикою пiдприємств, утворення мережi 
протиснення випускаємої продукцiї на ринок та iнш. Пiдприємство зберiгає всi права юридичної 
особи,фiнансово-господарську самостiйнiсть та право вiльного виходу з корпорацiї 
Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Слобода". 
Місцезнаходження об'єднання: Українi,61037, м. Харкiв, вул.Плеханiвська,117. 
Тактичне планування, управлiння маркетингом та логiстикою пiдприємств, утворення мережi 
протиснення випускаємої продукцiї на ринок та iнше. 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 
вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника 

та/або учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості) 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи 

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

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості) 

фiзичнi особи у кiлькостi 6 
чол. 

д/н д/н  д/н 29 

Усього 29 
 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 182 особи 
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 35 
осiб 
Чисельностi працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) -
2 особи 
Фонд оплати працi.- 4910,5 тис. грн.. 
Збiльшення фонду оплати працi вiдносно попередноього перiоду - 1258,4 тис. грн.. 
Кадрова програма пiдприємства  спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв.  
 
 

6. Інформація про посадових осіб емітента 
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
6.1.1. Посада 
 Голова Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 



 Червяк Iгор Анатолiйович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 д/н д/н  д/н 
6.1.4. Рік народження 
 1966 
6.1.5. Освіта 
 Середня технiчна 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 0 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ТОВ "Тендер", менеджер, водiй АТ "СТОМА" 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки визначенi Статутом. Розмiр виплаченої емiтентом винагороди 
- не сплачувалась.  
В 2011 р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2011 р. Червяка I.А. переобрано 
Головою Наглядової ради  термiном на 3 роки.  
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та не має непогашеної 
судимостi за посадовi та корисливi злочини.  
Стаж керiвної роботи - 0 рокiв. Попереднi посади - голова наглядової ради, водiй, менеджер.  
Посада на iнших пiдприємствах - водiй АТ "СТОМА" (м.Харкiв, вул.Ньютона, 3).  
 
6.1.1. Посада 
 Член Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Єфименко Маргарита Анатолiївна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 д/н д/н  д/н 
6.1.4. Рік народження 
 1984 
6.1.5. Освіта 
 Вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 0 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Приватний пiдприємець 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки визначенi Статутом. Розмiр виплаченої емiтентом винагороди 
- не сплачувалась.  
В 2011 р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2011 р. Єфименко М.А. переобрано 
членом  Наглядової ради  термiном на 3 роки.  
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та не має непогашеної 
судимостi за посадовi та корисливi злочини.  
Стаж керiвної роботи - 0 рокiв. Попереднi посади -  член Наглядової ради, приватний 
пiдприємець. 
Товариство не має iнформацiї про iншi посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 
 
6.1.1. Посада 
 Ревiзор 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 



 Кириченко Андрiй Вiталiйович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 д/н д/н  д/н 
6.1.4. Рік народження 
 1967 
6.1.5. Освіта 
 Вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 13 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
  АКБ "Золотi ворота"  - Заступник Голови Правлiння з економiки, АТ "Стома" - 
Заступник Голови Правлiння з економiки           
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки визначенi Статутом. Розмiр виплаченої емiтентом винагороди 
- не сплачувалась.  
В 2011 р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2011 р. Кириченко А.В. переобрано 
Ревiзором  термiном на 3 роки.  
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та не має непогашеної 
судимостi за посадовi та корисливi злочини.  
Попереднi посади - заступник голови правлiння. 
Посада на iнших пiдприємствах - Заступник Голови Правлiння з економiки   АТ "СТОМА" 
(м.Харкiв, вул.Ньютона, 3).  
 
6.1.1. Посада 
 Генеральний директор 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Плоткiн Олександр Львович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 д/н д/н  д/н 
6.1.4. Рік народження 
 1955 
6.1.5. Освіта 
 Вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 32 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ДП "ХЗТУ", начальник служби маркетингу та збуту 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки визначенi Статутом. Згоду посадової особи на оприлюднення 
розмiру виплаченої емiтентом винагороди не отримано.  
Призначен на  посаду термiном на 3 роки згiдно  рiшення  Наглядової Ради  вiд 25 липня 2011 р. 
у зв`язку з  з реєстрацiєю Статуту  Товариства у новiй редакцiї та на виконання рiшення 
загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2011 р. 
Згiдно нової редакцiї Статуту виконавчим органом Товариства є Генеральний директор. Загальнi 
збори акцiонерiв 22.04.2011 р. доручили  новому складу Наглядової ради Товариства обрати 
Генерального директора  у вiдповiдностi до норм нової редакцiї Статуту. Дiючий Голова 
Правлiння Плоткiн О.Л.  виконував свої обов`язки до моменту обрання Наглядовою радою 
Товариства нового Генерального директора.  
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.  Попереднi посади -  ДП 



"ХЗТУ", начальник служби маркетингу та збуту. Iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах 
не обiймає. 
 
6.1.1. Посада 
 Головний бухгалтер 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Омельченко Iрина Євграфiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 д/н д/н  д/н 
6.1.4. Рік народження 
 1965 
6.1.5. Освіта 
 Вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 2 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ДП "ХЗТУ", начальник бюро 
6.1.8. Опис 
 Виконує роботу згiдно функцiональних обов'язкiв, затверджених 
Товариством.Повноваження та обов'язки визначенi Статутом. Згоду посадової особи на 
оприлюднення розмiру виплаченої емiтентом винагороди не отримано. Змiн у звiтному перiодi 
не було. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та не має непогашеної 
судимостi за посадовi та корисливi злочини.  
Попереднi посади -  ДП "ХЗТУ", начальник бюро.  
Iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 
 



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
Кількість за видами акцій 

Посада 

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

фізичної особи 
або повне 

найменування 
юридичної особи 

Паспортні дані 
фізичної особи 
(серія, номер, 
дата видачі, 
орган, який 
видав) або 

ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

Дата 
внесення 
до реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред’явника 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

пред'явник
а 

Голова Наглядової 
ради 

Червяк Iгор 
Анатолiйович 

д/н д/н  д/н  5 551 23,9991 5 551 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Єфименко 
Маргарита 
Анатолiївна 

д/н д/н  д/н  1 157 5,0022 1 157 0 0 0 

Ревiзор Кириченко Андрiй 
Вiталiйович 

д/н д/н  д/н  5 320 23,0004 5 320 0 0 0 

Генеральний 
директор 

Плоткiн 
Олександр 
Львович 

д/н д/н  д/н  0 0 0 0 0 0 

Головний 
бухгалтер 

Омельченко Iрина 
Євграфiвна 

д/н д/н  д/н  0 0 0 0 0 0 

Усього 12 028 52,0017 12 028 0 0 0 

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 
Кількість за видами акцій 

Найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ Місцезнаходження 

Дата 
внесення 
до реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред'явника 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

пред'явник
а 

Кількість за видами акцій 
Прізвище, ім'я, 

по батькові 
фізичної особи 

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

паспорт 

Дата 
внесення 
до реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред'явника 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

пред'явник
а 

Древаль Iрина 
Вiкторiвна 

д/н д/н  д/н  5 551 23,9991 5 551 0 0 0 

Кириченко Андрiй 
Вiталiйович 

д/н д/н  д/н  5 320 23,0004 5 320 0 0 0 

Кузнєцов Якiв д/н д/н  д/н  5 551 23,9991 5 551 0 0 0 



Михайлович 
Червяк Iгор 
Анатолiйович 

д/н д/н  д/н  5 551 23,9991 5 551 0 0 0 

Усього 21 973 94,9896 21 973 0 0 0 
 



8. Інформація про загальні збори акціонерів 
чергові позачергові 

Вид загальних зборів 
X  

Дата проведення 22.04.2011 
Кворум зборів 94,998 
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1. Затвердження регламенту загальних зборiв Товариства. 
2.Затвердження звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2010р. 
3. Затвердження звiту (висновку) Ревiзора Товариства за 2010 р. 
4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 р. 
5. Про порядок розподiлу прибутку Товариства за 2010 р. 
6. Про змiну типу та найменування Товариства. 
7. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його  у новiй 
редакцiї. 
8. Затвердження Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства та 
положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревiзора. 
9. Вiдкликання та обрання  членiв Наглядової ради. 
10. Вiдкликання Голови Правлiння. 
11. Вiдкликання та обрання  Ревiзора Товариства. 
12. Затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що 
укладатимуться з новообраними членами наглядової ради, встановлення розмiру 
їх винагороди,  обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-
правових або трудових договорiв з  членами наглядової ради. 
13. Затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що 
укладатимуться з новообраними головою та членами ревiзiйної комiсiї, 
встановлення розмiру їх винагороди,  обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання цивiльно-правових або трудових  договорiв з Ревiзором. 
 
Всi питання загальних зборiв розглянутi та по всiх питаннях прийнятi рiшення.  
Загальнi збори скликались правлiнням Товариства.  
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не було. 
 

 

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МIЛЛЕНIУМ 

КАПIТАЛ" 
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30634328 
Місцезнаходження 04071, д/н, д/н р-н, м.Київ, 

вул.Хорива,55-Б 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АВ № 493337 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.10.2009 
Міжміський код та телефон (044) 490-20-75 
Факс  490-20-75 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача 

цiнних паперiв 
Опис Товариство надає послуги на вiдкриття 

та ведення рахункiв у цiнних паперах 



власникам акцiй Товариства. 
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 
та по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 
"Всеукраїнський депозитарiй цiнних 

паперiв" 
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 
Місцезнаходження 04107, д/н, д/н р-н, м.Київ, 

вул.Тропiнiна, будинок 7-Г 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АВ № 498004 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009 
Міжміський код та телефон (044) 585-42-40 
Факс 585-42-40 
Вид діяльності Депозитарної дiяльностi, а саме 

депозитарна дiяльнiсть депозитарiю 
цiнних паперiв 

Опис Вiдповiдно до договору  ПрАТ "ВДЦП" 
надає послуги з обслуговування 
випуску цiнних паперiв Товариства 

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 

"Ревiзор" 
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36984998 
Місцезнаходження 61145, д/н, Харківська обл., 

Дзержинський р-н р-н, м.Харкiв, вул. 
Космiчна ,22 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

свiдоцтво № 4370 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.07.2010 
Міжміський код та телефон (057) 701-01-70 
Факс 701-01-70 
Вид діяльності Аудиторськi послуги 
Опис Аудитор здiйснює надання 

аудиторських послуг. 
 



11. Відомості про цінні папери емітента 
11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 
ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

(грн.) 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
20.09.2010 181/20/1/10 Харкiвське 

територiальне 
управлiння ДКЦПФР 

UA4000089841 Іменні прості  Бездокумент
арна Іменні 

10 23 130 231 300 100 

Опис 
Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалася.  
Факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було.  
За звiтний перiод додаткової емiсiї та розмiщення цiнних паперiв не вiдбувалося. 

 



12. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
ПрАТ "ХЗТУ"засноване згiдно з Законодавством України шляхом передачi i участi в 
пiдприємницькiй дiяльностi.  
Загальними зборами акцiонерiв (протокол № вiд 22.04.11р..) прийнято рiшення про змiну 
найменування Товариства iз "Закрите акцiонерне товариство "ХЗТУ" на "Приватне акцiонерне 
товариство "ХЗТУ". Рiшення прийнято у зв'язку iз змiною дiючого законодавства та 
необхiднiстю приведення до норм дiючого законодавства. Метою господарської дiяльностi 
Товариства є здiйснення виробничої, торговельної, посередницької та iншої дiяльностi, 
виконання робiт та надання послуг, здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi для одержання 
прибутку,i як наслiдок, забезпечення та реалiзацiя за рахунок отриманого прибутку соцiальних 
та економiчних iнтересiв Акцiонерiв та членiв трудового колективу Товариства. Iнших 
важливих подiй у розвитку Товариства, у тому числi злиття, подiлу, приєднання, перетворення, 
видiлу, не вiдбувалось. 
 
 
 
 
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 попереднього 
звітного періоду 
         ПрАТ "ХЗТУ"  не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та iнших  вiдокремлених структурних 
пiдроздiлiв . 
Для забезпечення виробничо-господарської дiяльностi на пiдприємствi дiють наступнi 
пiдроздiли:  
механо-складальний цех; 
заготiвельний цех; 
ремонтно-будiвельна дiлянка; 
бухгалтерiя; 
кадрова служба; 
вiддiл маркетингу, ЗЕД, збуту; 
вiддiл МТЗ 
Загальне керiвництво  дiяльнiстю пiдприємства здiйснюється генеральним директором заводу, 
якому безпосередньо пiдпорядкованi начальник виробництва,  ВТК, МТЗ ,маркетингу, ЗЕД та 
збуту, головний бухгалтер. Вiн самостiйно вирiшує питання дiяльностi пiдприємства, дiє  вiд 
його iменi, має право пiдпису i розпоряджатися майном пiдприємства, здiйснює прийом i 
звiльнення працiвникiв.  
Головний бухгалтер веде дiяльнiсть по складанню документальних звiтiв пiдприємства йому 
пiдпорядкованi планово-економiчний вiддiл, фiнансовий вiддiл i бухгалтерiя. Результати 
господарської дiяльностi враховує бухгалтерiя та  займається  аналiтичною дiяльнiстю на 
пiдприємствi  . 
Функцiями виробничого вiддiлу є органiзацiя i докладання виробничого процесу, видача змiнно-
добових завдань по цехах пiдприємства i контроль за виконанням.  
Забезпечення сировиною i матерiалами, пально - мастильними матерiалами здiйснюють 
спiвробiтники вiддiлу матерiально - технiчного забезпечення 
Просуванням i збутом готової продукцiї займаються вiддiли маркетингу, збуту та ЗЕД. 
Чисельнiсть виробничого персоналу визначається, виходячи з функцiональної доцiльностi 
чисельностi працiвникiв, згiдно розрахункам. 
 До складу пiдприємства входять власнi метрологiчна служба, служба технiчного контрою. 
Змiн   в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалось.  



 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
Будь-яких пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного 
перiоду, не надходило. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
Матерiальнi активи з термiном корисного використання(експлуатацiї) бiльше 1 року, вартiстю 
менше 1000 грн. рахуються iншими необоротними активами. Матерiальнi активи власного 
виробництва з термiном корисного використання (експлуатацiї) бiльш одного року  вважаються  
малоцiнними необоротними активами без урахування вартостi критерiю. 
При нарахуваннi  амортизацiї  основних засобiв застосовуються методи амортизацiїi i 
лiквiдацiйна вартiсть, встановленi i затвердженi протоколом засiдання експертної технiчної 
комiсiї, що постiйно дiє, узгодженi з головним бухгалтером, встановлюючи при цьому наступнi 
методи нарахування амортизацiї: 
 - для об'єктiв основних засобiв застосовуються норми i методи, передбаченi Законом України 
"Про прибуток пiдприємств". Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв прирiвнюється до нуля. 
Первинна оцiнка об'єкта основних засобiв формується вiдповiдно П(С0БО №7. 
 - для нематерiальних активiв застосовується прямолiнiйний засiб    нарахування амортизацiї. 
Первисна вартiсть нематерiальних активiв формується згiдно П(с)БО №8. 
Переоцiнка необоротних активiв проводиться за умови, що їх залишкова вартiсть бiльше нiж на 
10% вiдрiзняється  вiд справедливої вартостi. 
Сума дооцiнки залишкової вартостi об'єкту  основних засобiв включається до складу  
додаткового капiталу, а сума уцiнки- до складу витрат, окрiм випадкiв, приведенихз в п.20 
Положення(стандарту)7. 
Перевищення сум попереднiх дооцiнок над сумою попереднiх знижень цiн залишкової вартостi 
переоцiненого об'єкт основних засобiв включається до складу нерозподiленого прибутку при 
вибуттi такого об'єкту 
 
 
Текст аудиторського висновку 
Основнi вiдомостi про аудитора. 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Ревiзор". 
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi 
одноособово надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України : № 4370 
вiд 14.07.2010 р., термiн дiї до 14.07.2015 р.   
Номер, серiя, дата видачi сертифiката аудитора, виданого Аудиторською палатою України: № 
006335 вiд 20.07.2007 р., термiн дiї до 20.07.2012 р. 
        Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки 
фiнансових установ №001419 видане ДКРРФПУ 06.11.2007 р., термiн дiї до    20.07.2012 р. 
       Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити 
аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв 
АБ №001101 видане ДКЦПФР 07.09.2010р., термiн дiї до 14.07.2015 р. 
Мiсцезнаходження аудиторської фiрми: 61145, м. Харкiв, вул. Космiчна, буд. 22.   
Телефон (факс) аудиторської фiрми: + 38 (057) 701-01-70.   
 
Дата видачi висновку: 18 квiтня 2012 року. 
Основнi вiдомостi про акцiонерне товариство. 
Повне найменування - Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський завод транспортного 



устаткування", скорочено ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування". 
Код за ЄДРПОУ -  32677185. 
Мiсцезнаходження - 61035, м. Харкiв, вул. Каштанова, 14. 
Дата проведення державної реєстрацiї - 22.10.2003 р. за номером 14801200000004583  видане 
Виконавчим комiтетом Харкiвської мiської ради. 
Дати внесення змiн до установчих документiв: 24.06.2011р. 
Основнi види дiяльностi: вiдповiдно Довiдки з єдиного державного реєстру пiдприємств та 
органiзацiй України види дiяльностi за КВЕД: 
34.10.1 Виробництво автомобiлiв; 
28.21.0 Виробництво металевих резервуарiв;   
29.75.0 Виготовлення iнших готових металевих виробiв; 
29.56.1 Виробництво машин та устаткування спецiального призначення, не вiднесених до iнших 
угрупувань;  
35.30.0 Виробництво лiтальних апаратiв, включаючи космiчнi; 
36.63.0 Виробництво iншої продукцiї, не вiднесеної до iнших угрупувань. 
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй  № 181/20/1/10 вiд 02 вересня 2011 року. 
Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту. 
Аудиторська  перевiрка  здiйснювалась згiдно договору  про надання аудиторських послуг № 10-
АП/12 вiд 02 квiтня 2012 року. Перевiрка розпочата 02 квiтня 2012 року, дата закiнчення  18 
квiтня 2012 року. 
 
Перелiк перевiреної фiнансової iнформацiї iз зазначенням 
 дати та звiтного перiоду товариства. 
    В ходi перевiрки використовувались слiдуючи первиннi документи: 
" Статут пiдприємства (нова редакцiя); 
" Виписки банку за  2011 р. ( вибiрково); 
" Головна книга за 2011 р. 
Перелiк документiв для здiйснення аудиторської перевiрки: 
" баланс ф. № 1 станом на 31.12.2011 р.; 
" звiт про фiнансовi результати ф. № 2 за 2011 р.; 
" звiт про рух грошових коштiв ф. № 3 за 2011 р.; 
" звiт про власний капiтал ф. № 4 за 2011 р.; 
" примiтки до рiчної фiнансової звiтностi ф. № 5 за 2011 р.; 
" журнали-ордери. 
Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне вiдображення iнформацiї у цих фiнансових звiтах 
несе управлiнський персонал товариства у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про 
бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. № 996-XIV (зi змiнами та 
доповненнями) та нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Масштаб 
проведення аудиторської перевiрки - вибiркова перевiрка. У зв'язку з тим, що аудитор не 
спостерiгав за iнвентаризацiєю основних засобiв та товарiв станом на 31.12.2011р., тому що не 
залучався товариством до проведення цiєї процедури, а також не мав змоги дослiдити кiлькiсть 
основних засобiв та товарiв за допомогою iнших аудиторських процедур, аудитор висловлює 
думку, що аудиторський висновок є умовно-позитивним. 
Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi 
аудиторської перевiрки. 
Опис обсягу аудиторської перевiрки, у якому зазначається, що аудит було здiйснено вiдповiдно 
до Мiжнародних стандартiв аудиту та вимог чинного законодавства України.  
Перевiрка проведена у вiдповiдностi з Законом України "Про аудиторську дiяльнiсть", 
Мiжнародними стандартами аудиту, надання впевненостi та етики, зокрема Мiжнародних 
стандартiв аудиту 700, 705, 720, 800. Вимогами до аудиторського висновку та довiдки про 
фiнансовий стан, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при 



розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженими 
рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року за  №  
1360. 
Цi стандарти та законодавчi акти зобов'язують  планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з 
метою одержання обгрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих 
викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та 
розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає оцiнку застосованих 
принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським 
персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Аудитор вважає, що 
проведена аудиторська перевiрка забезпечує обгрунтовану пiдставу для висловлення 
аудиторської думки. 
Аудитором була перевiрена наступна  документацiя: установчi документи, Головна книга за 
2011 рiк, журнали-ордери по бухгалтерським рахункам за 2011 рiк, виписки банку за 2011 рiк 
(вибiрково), фiнансова звiтнiсть станом на 31 грудня 2011 року, внутрiшнi положення, накази, 
договори, акти виконаних робiт . 
                                 Аудит компонентiв фiнансової звiтностi. 
В процесi проведення аудиту, вiдповiдно до Мiжнародного стандарту аудиту № 800 
"Аудиторський висновок при виконаннi завдань з аудиту спецiального призначення", аудитором 
розглянуто всi статтi балансу станом на 31.12.2011 року та оцiнена їх достовiрнiсть. 
  
 Аудит активiв ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування". 
 
На Приватному акцiонерному товариствi "Харкiвський завод транспортного устаткування" 
(надалi по тексту - ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування") бухгалтерський 
облiк по придбанню, реалiзацiї, лiквiдацiї, ремонту та модернiзацiї основних засобiв, iнших 
необоротних активiв вiдповiдає вимогам П(С)БО 7 "Основнi засоби". Класифiкацiя, оцiнка i 
методи визначення зносу основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв 
визначається вiдповiдно вимогам П(С)БО 7 "Основнi засоби". Бухгалтерський облiк ПРАТ 
"Харкiвський завод транспортного устаткування" по придбанню нематерiальних активiв 
вiдповiдає вимогам П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи". Класифiкацiя, оцiнка i методи визначення 
зносу нематерiальних активiв визначається вiдповiдно вимогам П(С)БО 8 "Нематерiальнi 
активи". Аудитор звертає увагу на той факт, що оцiнка основних засобiв на пiдприємствi не 
здiйснювалась, тому пiдтвердити достовiрнiсть даних балансу вiдносно вiдповiдностi 
залишкової вартостi основних засобiв їх справедливої вартостi немає можливостi. Даннi про 
надходження, реалiзацiю, лiквiдацiю та iншi вибуття, ремонт основних засобiв, iнвентаризацiю 
вiдображенi у фiнансових звiтах не мiстять суттєвих викривлень. Iндексацiї основних засобiв у 
2011р. не було. Протягом року пiдприємство забезпечує незмiннiсть визначених методiв 
нарахування амортизацiї.  
Податковий облiк основних засобiв i нематерiальних активiв та їх амортизацiя ведеться згiдно 
вимогам Податкового кодексу України зi змiнами та доповненнями. 
Данi аналiтичного та синтетичного облiку спiвпадають. 
В структурi необоротних активiв ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" 
станом на 31.12.2011 року основнi засоби становлять 97,10 %,  незавершенi капiтальнi iнвестицiї 
- 0,46%, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї - 0,01 %, вiдстроченi податковi активи - 2,43%. 
Облiк основних засобiв на пiдприємствi ведеться згiдно з П(С)БО 7 "Основнi засоби" i обраною 
на пiдприємствi облiковою полiтикою згiдно наказу про облiкову полiтику №4 вiд 13 сiчня 
2011р., протягом року зберiгалась незмiннiсть облiкової полiтики. Залишкова вартiсть основних 
засобiв на 31 грудня 2011 року складає 10792 тис. грн.  
Знос основних засобiв вiдповiдає вимогам П(С)БО 7 "Основнi засоби". 
Облiк нематерiальних активiв ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" ведеться 
згiдно з П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи" i обраною на пiдприємствi облiковою полiтикою.  



Станом на 31 грудня 2011р. нематерiальнi активи повнiстю з амортизованi.  
Знос нематерiальних активiв вiдповiдає вимогам П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи". 
Облiк незавершених капiтальних iнвестицiй ПРАТ "Харкiвський завод транспортного 
устаткування" ведеться згiдно з П(С)БО 7 "Основнi засоби" i обраною на пiдприємствi 
облiковою полiтикою. Вартiсть незавершених  капiтальних iнвестицiй на 31 грудня 2011 року 
складає 51 тис. грн. 
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31 грудня 2011р. складають 1 тис. грн. 
Вiдстроченi податковi активи станом на 31 грудня 2011р. складають 270 тис. грн.  
Довгострокових бiологiчних активiв,  довгострокової дебiторської заборгованостi та iнших 
необоротних активiв в перевiряємому перiодi на балансi ПРАТ "Харкiвський завод 
транспортного устаткування" не було.  
Оборотнi активи класифiкованi та вiдображенi в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi 
ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" згiдно з дiючими П(С)БО. 
Виробничi запаси ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" на кiнець звiтного 
перiоду складають 1846 тис. грн. Первiсна вартiсть запасiв визначена згiдно з П(С)БО 9 
"Запаси", вибуття запасiв здiйснюється за методом ФIФО. 
Незавершене виробництво на кiнець звiтного перiоду складає 3045 тис. грн.  
Готова продукцiя на кiнець звiтного перiоду складає 2044 тис. грн.  
Товари на кiнець звiтного перiоду складають 1656 тис. грн.  
Поточних бiологiчних активiв та векселiв одержаних  в перевiряємому перiодi на балансi ПРАТ 
"Харкiвський завод транспортного устаткування" не було.  
        Дебiторська заборгованiсть ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" 
визнається i оцiнюється згiдно П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть" по первiснiй вартостi. 
На кiнець звiтного перiоду дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 5648 
тис. грн., резерв сумнiвних боргiв не створювався. 
Дебiторська заборгованiсть ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" за 
розрахунками з бюджетом станом на 31 грудня 2011 року складає 155 тис. грн. 
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами складає 1894 тис. грн.; iнша поточна 
дебiторська заборгованiсть 1813 тис. грн. 
Сума грошових коштiв ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" в нацiональнiй 
валютi станом на 31 грудня 2011 року складає 25 тис. грн., у т.ч. у касi 3 тис. грн. в iноземнiй 
валютi - 252 тис. грн.  
Iншi оборотнi активи ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" станом на 31 
грудня 2011 року складають 1312 тис. грн. 
Витрати майбутнiх перiодiв ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" станом на 
31 грудня 2011 року складають - 2 тис. грн. 
На думку аудитора, класифiкацiя та розкриття iнформацiї про активи, вiдповiдає встановленим 
нормативам, а саме - нацiональним Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку. 
Аудит зобов`язань ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування". 
Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань на пiдприємствi здiйснюється  вiдповiдно П(С)БО 11 
"Зобов'язання".  
Загальна сума поточних зобов'язань ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" на 
31 грудня 2011 року складає 28082 тис. грн. з них: 
- короткостроковi кредити банкiв - 1777 тис. грн.;  
-  кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги - 2723 тис. грн.; 
- з одержаних авансiв - 9339тис. грн.; 
- з бюджетом - 133 тис. грн.;  
- зi страхування - 239 тис. грн.; 
-  з оплати працi - 370 тис. грн.; 
-  iншi поточнi зобов'язання - 13501 тис. грн.   
Оцiнка зобов'язань достовiрно визначена i в фiнансовiй звiтностi достовiрно вiдображенi реальнi 



розмiри зобов'язань.  
На думку аудитора, класифiкацiя та розкриття iнформацiї про зобов`язання, вiдповiдає 
встановленим нормативам, а саме - нацiональним Положенням (стандартам) бухгалтерського 
облiку. 
Аудит власного капiталу ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування". 
Власний капiтал ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" вiдображено у 
фiнансовiй звiтностi за 2011 рiк згiдно з даними бухгалтерського облiку вiдповiдно до дiючих 
П(С)БО. Загальна сума власного капiталу на 31 грудня 2011 року складає 2722 тис. грн., у тому 
числi:  
            Статутний капiтал ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" станом на 
момент проведення аудиторської перевiрки  заявлений у розмiрi 231300   (двiстi тридцять  одна 
тисяча триста) грн. 00 коп., подiлений на 23130 (двадцять три тисячi сто тридцять)  простих 
iменних акцiй номiнальною вартiстю 10,00 грн., сформований та сплачений повнiстю. Розмiр 
статутного капiталу, вказаного в фiнансовiй звiтностi ПРАТ "Харкiвський завод транспортного 
устаткування", вiдповiдає розмiру статутного капiталу згiдно установчих документiв товариства.       
Додатковий капiтал по балансу ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" на 
кiнець i початок звiтного перiоду вiдсутнiй. 
Iншiй додатковий капiтал по балансу ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" на 
кiнець i початок звiтного перiоду вiдсутнiй.  
Резервний капiтал по балансу ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" на кiнець 
i початок звiтного перiоду вiдсутнiй 
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) по балансу ПРАТ "Харкiвський завод 
транспортного устаткування" станом на 31 грудня 2011 року пiдприємство має нерозподiлений 
прибуток - 2491 тис. грн. За 2011 рiк фiнансовим результатом дiяльностi ПРАТ "Харкiвський 
завод транспортного устаткування" є "прибуток", який складає 698 тис. грн.  
За пiдсумками дiяльностi за 2010р. у пiдприємства вiдсутнє рiшення загальних зборiв акцiонерiв 
про нараховування ( не нарахування )  та  сплату ( не сплату )  дивiдендiв.    
Неоплачений капiтал по балансу ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" станом 
на кiнець i початок звiтного перiоду вiдсутнiй.  
Вилучений капiтал по балансу ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" станом 
на кiнець i початок звiтного перiоду вiдсутнiй.  
Фiнансовi результати якi вiдображенi у звiтностi ПРАТ "Харкiвський завод транспортного 
устаткування" повнiстю вiдповiдають даним бухгалтерського облiку.  Доходи визначенi згiдно з 
П(С)БО №15 "Доходи", облiк витрат виробництва та обiгу вiдповiдає вимогам П(С)БО №16 
"Витрати".  
На думку аудитора, класифiкацiя та розкриття iнформацiї про власний капiтал, вiдповiдає 
встановленим нормативам, а саме - нацiональним Положенням (стандартам) бухгалтерського 
облiку. 
 
Розрахунок вартостi чистих активiв 
№ з/п Найменування показника Значення показника тис. грн. 
  На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду 
1 Активи  29356 30806 
2 Зобов'язання 27332 28084 
3 Вартiсть чистих активiв 2024 2722 
 
Розрахунок вартостi чистих активiв ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" на 
кiнець звiтного перiоду складає 2722 тис. грн. Статутний капiтал товариства складає 231 тис. 
грн. Неоплачений та вилучений капiтал на початок та кiнець звiтного перiоду вiдсутнi. Це 
вiдповiдає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України.  
 



Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на 
фiнансовий стан емiтента та привести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених 
частиною 1 ст. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". 
Протягом звiтного перiоду на ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" 
вiдбувались наступнi дiї, визначенi ч. 1 ст. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий 
ринок", що могли вплинути на фiнансово-господарський стан товариства та привести до значної 
змiни вартостi його цiнних паперiв:  
         -    змiна складу посадових осiб емiтента; 
Iнформацiя товариством розкривалась регулярно при вчиненi кожної дiї. 
На думку аудитора, зазначенi вiдомостi пiдприємством розкрити в повному обсязi.  
Розкриття iнформацiї щодо   проведення  рiчних загальних зборiв акцiонерiв  
ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування".          
Рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" у 2011 
роцi були проведенi у термiни встановлени ст. 32 Закону України "Про акцiонернi товариства". 
Повiдомлення про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв було здiйснено з дотримання 
вимог ст. 35 Закону України "Про акцiонернi товариства".     
Розкриття iнформацiї щодо виконання значних правочинiв 
ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування".          
Виконання значних правочинiв протягом 2011 року ПРАТ "Харкiвський завод транспортного 
устаткування" здiйснювалось вiдповiдно до вимог  Закону України "Про акцiонернi товариства".            
Розкриття iнформацiї щодо стану корпоративного управлiння 
ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування".          
Управлiння дiяльнiстю ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування"  здiйснюється 
вiдповiдно до вимог  Закону України "Про акцiонернi товариства".    
Розкриття iнформацiї щодо стану внутрiшнього аудиту 
ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування".          
На ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування"  внутрiшнiй аудит здiйснюється 
вiдповiдно до вимог  Закону України "Про акцiонернi товариства".    
Аудит доходiв ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування". 
          Вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку ПРАТ "Харкiвський завод транспортного 
устаткування" здiйснюється на пiдставi наступних первинних документiв: актiв виконаних робiт 
(послуг), виписок банку, розрахункових вiдомостей та iнших первинних документiв, 
передбачених статтею 9 Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в 
Українi" вiд 16.07.1999р. № 996-XIV (зi змiнами та доповненнями). 
          За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що данi, вiдображенi в журналах-
ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудитору стосовно доходiв ПРАТ 
"Харкiвський завод транспортного устаткування" за 2011 рiк, вiдповiдають первинним 
документам.  
Доходи вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг): 
 Бухгалтерський облiк доходiв вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) ПРАТ "Харкiвський 
завод транспортного устаткування" здiйснюється в залежностi вiд видiв нарахованих доходiв на 
окремих субрахунках рахунку 70 "Доходи вiд реалiзацiї", 71 "Iншiй операцiйний дохiд" та 74 
"Iншi доходи" в цiлому у вiдповiдностi з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 15 
"Доходи", затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999 року № 290.  
Згiдно даних бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi ПРАТ "Харкiвський завод 
транспортного устаткування", розмiр доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, 
послуг) пiдприємства за 2011 рiк  складає 28284 тис. грн. Вказанi доходи вiдображались на 
пiдставi первинних документiв. Вiдхилень мiж даними первинних документiв, бухгалтерського 
облiку та фiнансових звiтiв аудитором не встановлено. 
Iншi операцiйнi доходи ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" за 2011 рiк 
складають 9410 тис. грн., iншi доходи за 2011р. складають 123 тис. грн.,  дохiд вiд первiсного 



визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарської продукцiї, дохiд вiд участi в капiталi та 
надзвичайнi доходи у пiдприємства вiдсутнi. 
Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку  
ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування".                                                                                                  
За 2011р. ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" має прибуток, який складає 
698 тис. грн.  
На думку аудитора, класифiкацiя та розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку, 
вiдповiдає встановленим нормативам, а саме - нацiональним Положенням (стандартам) 
бухгалтерського облiку. 
Аудит витрат ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування". 
На думку аудитора, облiк витрат ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" 
ведеться вiдповiдно до норм Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати", 
затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.99 р. №318, та прийнятою на 
пiдприємствi облiковою полiтикою. Вiдображення витрат пiдприємством за 2011 рiк 
здiйснювалось на вiдповiдних рахунках облiку витрат згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського 
облiку та Iнструкцiї № 291 без використання 8-го класу рахункiв.  
Бухгалтерський облiк витрат ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" 
здiйснюється на пiдставi наступних первинних документiв: актiв виконаних робiт (послуг), 
накладних, iнших первинних та розрахункових документiв.   
Регiстрами бухгалтерського облiку витрат ПРАТ "Харкiвський завод транспортного 
устаткування" є журнали-ордери, вiдомостi аналiтичного облiку по окремих субрахунках витрат. 
 За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що в цiлому данi, вiдображенi в 
журналах-ордерах, вiдомостях аналiтичного облiку та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих 
аудитору стосовно витрат пiдприємства за 2011 рiк, вiдповiдають первинним документам та 
даним фiнансової звiтностi. 
Структуру витрат пiдприємства за 2011 рiк наведено в таблицi 1.  
  
         Таблиця 1. 
Структура витрат за 2011 рiк (тис. грн.) 
 
N п/п Назва складових Номер рахунку Сума 
(тис. грн.) 
1 Матерiальнi витрати 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 685 13872 
2 Витрати на оплату працi 661 4980 
3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 65 1919 
4 Амортизацiя 13 1729 
5 Iншi операцiйнi витрати 685, 372, 63,68, 94 2960 
 
Висновок щодо компонентiв фiнансових звiтiв. 
На пiдставi проведеної аудиторської перевiрки щодо компонентiв фiнансової звiтностi у 
вiдповiдностi до МСА 800 "Аудиторський висновок при виконаннi завдань з аудиту 
спецiального призначення", аудитор вважає, що в цiлому в бухгалтерському облiку ПРАТ 
"Харкiвський завод транспортного устаткування" вiрно класифiкує та оцiнює активи, 
зобов`язання та власний капiтал. Класифiкацiя та розкриття iнформацiї про активи, зобов`язання 
та власний капiтал вiдповiдає встановленим нормативам, а саме - нацiональним Положенням 
(стандартам) бухгалтерського облiку. 
Концептуальнi основи фiнансової звiтностi. 
Концептуальними основами фiнансової звiтностi ПРАТ "Харкiвський завод транспортного 
устаткування" являються Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 
Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-ХIV (i з змiнами та доповненнями) та нацiональнi Положення 
(стандарти) бухгалтерського облiку.  



Форма ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi - журнально-ордерна iз застосуванням 
обчислювальної технiки. 
Фiнансова звiтнiсть ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" за 2011 рiк 
складена на пiдставi дiйсних даних бухгалтерського облiку i в усiх суттєвих аспектах достовiрно 
подає фiнансову iнформацiю про пiдприємство за перiод з 1 сiчня по 31 грудня 2011 року. 
Фiнансовi звiти складались з урахуванням вимог чинного у 2011 роцi законодавства України, 
вiдповiдають даним первинного облiку та показники окремих форм звiтностi вiдповiдають один 
одному.  
Висновок щодо фiнансової звiтностi у цiлому. 
На пiдставi проведеної аудиторської перевiрки вiдповiдно до МСА 700 "Аудиторський висновок 
про фiнансову звiтнiсть", 720 "Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi 
звiти", аудитор вважає, що надана в фiнансовiй звiтностi ПРАТ "Харкiвський завод 
транспортного устаткування" за 2011 рiк iнформацiя, за винятком впливу коригувань, що могли 
б бути потрiбними, якщо б аудитор був в змозi пiдтвердити кiлькiсть матерiальних цiнностей, в 
усiх суттєвих аспектах дає дiйсне i повне уявлення про реальний склад активiв i пасивiв, згiдно з 
визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi.  
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв 
стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Вибiр процедур залежить вiд 
судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень 
фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор 
розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрностi 
представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають 
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю 
суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової 
полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального 
представлення фiнансових звiтiв.  
На думку аудитора, за винятком впливу коригувань, що могли б бути потрiбними, якщо б 
аудитор був в змозi пiдтвердити кiлькiсть матерiальних цiнностей, фiнансовi звiти справедливо i 
достовiрно вiдображають фiнансовий стан ПРАТ "Харкiвський завод транспортного 
устаткування" на 31 грудня 2011 року, а також результат його дiяльностi, власний капiтал та рух 
грошових коштiв за минулий 2011 рiк, згiдно з вимогами П(С)БО, Закону України "Про 
бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" та iнших нормативних актiв дiючого 
законодавства України.  
 
 
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; 
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні 
ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї 
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи 
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; 
інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність 
емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; 
інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; 
перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами 
сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання 
На цей час ПрАТ "ХЗТУ" - спецiалiзоване пiдприємство, що самостiйно розроблює й виготовляє 
установки для забезпечення робiт, що виконуються при освоєннi i капiтальному ремонтi 
нафтових i газових свердловин, автотопаливозаправникiв, автомобiльних причепiв-цистерн, 
резервуарiв. 
Номенклатура обладнання для нафтогазової галузi: 



"установка пiдйомна автомобiльна УПА-60Х шасi КРАЗ-65053 вантажопiдйомнiстю 60 т; 
"установка пiдйомна УПА 80-ПХ шасi КРАЗ 63221 вантажопiдйомнiстю 80 т (дослiдний зразок); 
"установка парогенераторна пересувна УПП-1600/100, шасi КРАЗ-65053, КРАЗ-6322; 
"установка насосна пересувна УНП-160Х40 шасi КРАЗ-63221; 
"автоцистерни нафтогазопромисловi АЦНГ на шасi КРАЗ-65053; 
Продукцiя, що виготовляється заводом, може задовольнити потреби вiтчизняних i зарубiжних 
споживачiв в нафтогазопромисловом устаткуваннi, автопаливозаправної технiцi,  системах 
газопостачання стислими газами (включаючи космiчну галузь), а також потребi племiнного 
тваринництва в крiобiологiчних посудинах для зберiгання i транспортування бiопрепаратiв в 
середовищi рiдкого азоту. 
 
Виробництво нафтогазового обладнання (в т.ч. бурової технiки) являється стратегiчною галуззю 
економiки, тому практично всi крупнi виробники вуглеводородних ресурсiв мають розвинене 
внутрiшнє виробництво нафтогазового обладнання. Вiдсутнiсть в Українi виробництва значної 
частини основного та допомiжного устаткування i iнструменту для нафтогазовидобувної галузi є 
одним з найголовнiших негативних чинникiв, що характеризує зараз цю галузь. 
Є серйознi пiдстави розраховувати на значне збiльшення попиту на бурове устаткування 
 По-перше, резерви зростання за рахунок роботи iз старим фондом свердловин в Українi i в свiтi 
вже вичерпанi, що приводить до збiльшення об'ємiв бурiння i, вiдповiдно, закупiвель нового 
бурового устаткування.  
По-друге, парк бурових установок, що працюють на територiї нашої країни, фiзично застарiлий. 
На сьогоднiшнiй день в нафтогазовидобувнiй галузi України склалась критична ситуацiя з 
парком бурового обладнання, яка призводить до низької ефективностi видобутку нафти i газу. 
На територiї України самими прiоритетними i рентабельними родовищами вважаються: 
Шебелинське, Кобзiвське. Сахалiнське та Березовське. За данними  Мiнтопенерго , всi 
установки, що зараз працюють там мають 90% зносу. Таким чином, iснуючий парк бурових 
установок України не здатен реально збiльшитити видобуток газу i нафти вiтчизняного 
виробництва. 
По-третє, застосування нових технологiй бурiння, зокрема горизонтального, вимагає оснащення 
бурової установки регульованими приводами постiйного або змiнного струму, верхнiм 
приводом, ефективними засобами очищення бурового розчину, досконалими системами 
контролю i управлiння. Такi установок все ще дуже мало у бурових компанiй, що працюють в 
Українi. 
У подiбних умовах вiтчизняним виробникам бурового устаткування необхiдно забезпечити 
ринок продукцiєю, що вiдповiдає сучасним вимогам. У ПрАТ "ХЗТУ" є ряд очевидних переваг 
перед iноземними конкурентами. В першу чергу - доскональне знання особливостей 
експлуатацiї устаткування на українських родовищах i родовищах країн колишнього СРСР. За 
нами величезний парк встановленого i успiшно експлуатованого устаткування, яке вже довело 
свою ефективнiсть. 
Крiм того, географiчне розташування заводу поблизу нафтопромислiв дає значнi переваги по 
логiстицi i надає широкi можливостi в забезпеченнi споживачiв сервiсними послугами. 
Економiчнi iнтереси України полягають в тому, щоб забезпечити виготовлення необхiдного 
устаткування власними силами. За цiновими показниками продукцiя ПрАТ "ХЗТУ" є бiльш 
привабливою порiвняно з зарубiжними конкурентами, але основною перевагою є те, що 
присутнiсть на ринку України виробника обладнання значно спрощує процедуру гарантiйного i 
пiслягарантiйного обслуговування, дозволяє оперативно реагувати на вирiшення проблем 
замовникiв, якi виникли у процесi експлуатацiї установок  виробництва ПрАТ "ХЗТУ". 
 
Висока якiсть продукцiї заводу заснована на високому технiчному i виробничому рiвнi, 
ретельнiй обробцi виробiв. У технiчному вiдношеннi наша продукцiя не поступається 
зарубiжним аналогам, але в окремих характеристиках, зручностi експлуатацiї, ергономiчних i 



дизайнерських опрацьовуваннях устаткування, що поставляється високо розвинутими країнами, 
випереджає вiтчизнянi зразки, зокрема, використовуванi ними автомобiльнi шасi. 
Основнi українськi споживачi нафтогазового обладнання: ВАТ "Укрнафта", ДК 
"Укргазвидобування",  ДК "Укртрансгаз", НАК "Нафтогаз України", НАК "Надра України". 
Поставка продукцiї  ПрАТ "ХЗТУ" здiйснюється згiдно Incoterms чи international commercial 
terms (IНКОТЕРМС) -  мiжнародних правил торгiвлi, що є стандартними умовами договорiв 
купiвлi-продажу, якi регламентують момент передачi права власностi на товар i всiх пов'язаних 
iз цим ризикiв. Пiдприємством забезпечується належна упаковка згiдно з правилами 
перевезення. 
Пiдприємство здiйснює гарантiйне пiслягарантiйне (сервiсне) обслуговування всього спектру 
продукцiї, що виробляється. 
Термiни гарантiйних зобов'язань при постачаннях устаткування визначаються згiдно термiнiв, 
вказаних в паспортах на вироби. В окремих випадках можливе збiльшення термiну гарантiйних 
зобов'язань, при цьому рiшення по кожному замовниковi ухвалюється iндивiдуально i 
визначається договiрними зобов'язаннями. Протягом гарантiйного термiну пiдприємство 
зобов'язується забезпечувати виконання ремонту устаткування, що вийшло з ладу або має 
дефекти. При необхiдностi на об'єкти замовника виїжджають також i фахiвцi пiдприємства. 
Гарантiйний ремонт забезпечує лiквiдацiю порушень в роботi устаткування, а наявнiсть складу 
запасних частин дозволяє реагувати на звернення замовникiв максимально швидко. 
Пiсля закiнчення термiну гарантiйного обслуговування, пiдприємство здiйснює комплекс послуг 
з пiслягарантiйного (сервiсного) обслуговування на договiрнiй основi. В рамках 
пiслягарантiйного обслуговування фахiвцi ПрАТ "ХЗТУ" здiйснюють дiагностику стану 
устаткування на основi якої проводять його обслуговування. 
Крiм виконання монтажу i наладки, гарантiйних i пiслягарантiйних зобов'язань, пiдприємство 
забезпечує постачання запасних частин по окремому замовленню. 
Приймання готової продукцiї по кiлькостi, якостi i комплектностi проводиться вiдповiдно до 
Iнструкцiй П-6, П-7 вiд 15.06.65. i 25.04.66. i "Положенням про постачання ППТН" вiд 25.07.88г. 
№888 
Гарантiйнi термiни експлуатацiї: 12 мiсяцiв з дня введення установки в експлуатацiю, але не 
пiзнiше чим через 6 мiсяцiв з дня  вiдвантаження установки споживачевi iз заводу-виробника. 
Крiм того пiдприємство серiйно виготовляє посудини крiобiологiчнi (Дьюара), Х-5, Х-10, Х-16, 
Х-34БМ ,Х-35, Х-40, якi використовуються для зберiгання та транспортування бiопрепаратiв в 
середовищi рiдкого азоту. 
В 2011 роцi кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають 
бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання -  2, такi  як ХК "Авто КрАЗ", ДП "ХЗТУ". 
Залежностi вiд сезонних змiн немає. 
 
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо 
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її 
вартість і спосіб фінансування 
В 2011 роцi основним придбанням була машина точеної плазменої рiзки МТР "Метеор" з 
комплектуючими для рiзки як чорного так i кольорового металу, а також нержавiючих сплавiв 
товщиною вiд 1мм до 10мм з точнiстю 0,1мм. Вартiсть придбання 250 тис. грн. Значних 
вiдчужень активiв не було. 
Пiдприємство не планує залучення значних iнвестицiй. 
 
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 



підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або 
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому 
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення 
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення 
Станом на 01.01.2012р. на пiдприємствi облiковуються основнi засоби на загальну суму 
10792т.грн.,а саме : 
Будинки та споруди - 8618 т.грн. 
Машини та обладнання 1576т.грн. 
Транспортнi засоби -2т.грн. 
Iнструменти, прилади та iнвентар 533 т.грн. 
Iншi основнi засоби 63 т.грн. 
Необоротнi активи 11 т. грн.. 
Виробничi потужностi використовуються на 88,0%. Активи утримуються  за рахунок коштiв, що 
надiйшли вiд списання повнiстю амортизованих основних засобiв, а також реалiзацiї основних 
засобiв. Виробничi потужностi розмiщенi за адресою : вул.. Достоєвського,3, м.Харкiв,61102, 
Україна. 
завершення.  
В ходi виробничої дiяльностi ПрАТ "ХЗТУ" доводиться вирiшувати екологiчнi питання, зокрема  
питання утилiзацiї i переробки вiдходiв виробництва, при цьому не наносячи збитку 
навколишньому середовищу  
В своїй дiяльностi пiдприємство спирається на  Закон України "Про вiдходи", який визначає 
правовi, органiзацiйнi та економiчнi засади дiяльностi, пов'язаної iз запобiганням або 
зменшенням обсягiв утворення вiдходiв, їх збиранням, перевезенням, зберiганням, обробленням, 
утилiзацiєю та видаленням, знешкодженням та захороненням, а також з вiдверненням 
негативного впливу вiдходiв на навколишнє природне середовище та здоров'я людини на 
територiї України. 
Виробничi процеси на продукцiю, що випускається, екологiчно чистi, що викликане 
застосуванням як технологiчне паливо природного газу i електроенергiї, екологiчно безпечної 
сировини i матерiалiв 
 В результатi застосування досконалого устаткування i технологiчних процесiв шкiдливi викиди  
в атмосферу, нi у видi промислових стокiв не перевищують допустимих норм 
        Для оптимiзацiї процесу утилiзацiї та пiдвищення рiвню контролю за екологiчною 
ситуацiєю в прилеглих до заводу територiї керiвництвом ПрАТ "ХЗТУ" було вирiшено 
спiвпрацювати зi спецiалiзованими компанiями, що мають Лiцензiю Мiнiстерства екологiї i 
природних ресурсiв України на операцiї у сферi поводження з небезпечними вiдходами (збiр, 
транспортування, зберiгання, обробка, утилiзацiя, знешкодження). Результатом даного рiшення 
було складання договорiв з наступними органiзацiями (резидентами, юр. особами): 
1.ТОВ НПП "Новинтех" - утилiзацiя сухих та рiдких вiдходiв гальванiчного виробництва. 
2.ТОВ "ЕКОРУТ" - збирання та зберiгання для подальшої утилiзацiї: вiдпрацьованої ртутi, 
приладiв, що мiстять ртуть (у т.ч. люмiнесцентних ламп), вiдпрацьованих акумуляторiв, 
упаковок та контейнерiв, полiмерних матерiалiв, гуми (у т.ч. зношенi шини). 
3.ТзОВ НВП "Схiдно-Український екологiчний центр" - вiдходи на брухт електричних та 
електронних вузлiв, склобiй, утилiзацiя вторинних текстильних матерiалiв, макулатури та всiх 
типiв вогнегасникiв. 
4.СПДФЛ Дiасамiдзе Є.В. - утилiзацiя твердих побутових вiдходiв. 
5.ДКП "Харкiвкомуночиствод" - очищення стiчних вод. 
6.ТОВ "УкрСибВДМ" - утилiзацiя кольорових металiв. 
7.ТОВ "Керамет-Харьков" - утилiзацiя лому та вiдходiв чорних металiв. 
У Товариства немає планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення 
основних засобiв. 
 



Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 
законодавчих або економічних обмежень 
Основними факторами, що впливають на дiяльнiсть емiтента є нестабiльнiсть загального стану 
економiки країни.На ступiнь залежностi вiд законодавчих обмежень найбiльше буде впливати 
податкова полiтика, зовнiшньоекономiчна полiтики країни. На ступiнь залежностi вiд 
економiчних обмежень найбiльше буде впливати вiдсоткова ставка на кредитному ринку. 
 
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій 
за порушення законодавства 
Штрафнi санкцiї за несвоєчасну сплату податку на прибуток - 6091,67 грн. 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
Полiтику щодо фiнансування дiяльностi Товариство здiйснює за рахунок прибутку, отриманого 
в результатi господарської дiяльностi Товариства пiсля розрахункiв з бюджетом та оплати iнших 
обов'язкових платежiв, також Товариство використовує свою кредитну полiтику, тобто має 
можливiсть залучати довгостроковi та короткостроковi кредити банкiв. Товариство має 
достатньо робочого капiталу для здiйснення поточних потреб. Шляхами покращення лiквiдностi 
Товариства є зменшення поточних витрат, поповнення власного оборотного капiталу за рахунок 
внутрiшнiх та зовнiшнiх джерел, пiдвищення оборотностi капiталу 
 
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець 
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих 
договорів 
Станом на 01.01.2012р. вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) складає 
365420,0 дол. США або 2923,4 т.грн. За умови виконання контрактiв надходження грошових 
коштiв складуть 2923,4 т.грн. 
 
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
ПрАТ "ХЗТУ" має можливiсть  технологiчного переозброєння пiдприємства для задоволення 
потреб споживачiв в повнiй мiрi. Що пiдтверджує постiйний монiторинг рiвня спiввiдношення 
очiкування споживачiв продукцiї з реальними показниками рiвня задоволеностi наданим 
обладнанням. Органiзацiйною структурою пiдприємства, в складi вiддiлу маркетингу, створена 
робоча група, котра окрiм основних функцiй виконує вищеописаний монiторинг з клiєнтською 
базою по реалiзованiй продукцiї, а також надає постiйне iнформацiйне забезпечення 
вiдповiдним пiдроздiлам пiдприємства. 
Ситуацiя на ринку нафтогазового устаткування показує наявнiсть у пiдприємства великих 
невикористаних можливостей. Можна вiдзначити такi переваги  нафтогазового устаткування ДП 
"ХЗТУ": 
- адаптованiсть устаткування до мiсцевих умов, довговiчнiсть, надiйнiсть i унiверсальнiсть; 
-  вiдповiднiсть устаткування свiтовим стандартам; 
- розташування виробництва на територiї України; 
- зв'язки виробникiв, що склалися, iз споживачами; 
-  близькiсть до регiонiв нафтовидобутку; 
- наявнiсть власної конструкторської бази, що дозволяє врахувати технiчнi умови замовникiв; 
- наявнiсть у споживачiв ремонтної бази; 
-  недорогi цiни запчастин; 
-  забезпеченiсть споживачiв пiдготовленими кадрами i вiдповiдною iнфраструктурою. 



 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 
та розробку за звітний рік 
Пiдприємство не має власного конструкторського персоналу, в 2011 роцi користувалось 
послугами по розробцi конструкторської документацiї. 
Товариство не витрачало коштiв на дослiдження та розробку. 
 
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні 
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст 
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний 
стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 
У Товариствi вiдсутнi судовi справи. 
 
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
Товариство не випускало iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй. Акцiї власної емiсiї не 
викуповувались. Держава акцiями Товариства не володiє. Дивiденди у звiтному перiодi на 
нараховувались та не виплачувались.  
 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність 
емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
Власні основні засоби 

(тис. грн.) 
Орендовані основні 
засоби (тис. грн.) 

Основні засоби, 
всього (тис. грн.) 

Найменування основних 
засобів на початок 

періоду 

на 
кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 
періоду 

1. Виробничого призначення: 12 008,9 10 628,6 0 0 12 008,9 10 628,6 
  будівлі та споруди 9 015,3 8 454,6 0 0 9 015,3 8 454,6 
  машини та обладнання 2 211,4 1 576 0 0 2 211,4 1 576 
  транспортні засоби 5,1 2 0 0 5,1 2 
  інші 777,1 596 0 0 777,1 596 
2. Невиробничого 
призначення: 

167,1 163,4 0 0 167,1 163,4 

  будівлі та споруди 167,1 163,4 0 0 167,1 163,4 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  інші 0 0 0 0 0 0 
Усього 12 176 10 792 0 0 12 176 10 792 

Опис 

Ступiнь зносу основних засобiв 43,5%, ступень використання 88,0%.  
Термiн та умови користування основними засобами вiдповiдають 
технiчним вимогам. Оскiльки термiн корисної експлуатацiї 
визначається виходячи, iз корисностi об'єкта основних засобiв, вiн 
може бути коротше нормативного (технiчний, економiчний) строку 
експлуатацiї.  
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не вiдбвалось. Обмежень на 
використання майна Товариства не має. 
Термiн та умови використовуються основних засобiв : 
Будiвлi та споруди: -первiсна вартiсть 12161 т.грн. -сума зносу 3543,0 т. 
грн. -ступiнь зносу 13,65% -термiн використання 50 р.  



Машини та обладнання: -первiсна вартiсть 5825 т.грн. -сума зносу 
4249,0 т. грн. -ступiнь зносу 72,9% -термiн використання 7 р.  
Транспортнi засоби -первiсна вартiсть 11,2 т.грн. -сума зносу 9,3 т. грн. 
-ступiнь зносу 83,0 % -термiн використання 5 р. 
Iншi основнi засоби -первiсна вартостi 1105,8 -сума зносу 509,7 т. грн. 
ступiнь зносу 46,1 %. 
 

 
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 
Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн.) 

2 722 2 024 

Статутний капітал (тис.грн.) 231 231 
Скоригований статутний капітал 
(тис.грн.) 

231 231 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй 
ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського 
облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87 (iз 
змiнами та доповненнями). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за 
формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх 
перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних 
виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. 
 
 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiвзп звiтний перiод(2722 тис.грн. ) бiльше 
скоригованого статутного капiталу(231 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 
Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi 
статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. 

 
13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 
частина 

боргу (тис. 
грн.) 

Відсоток за 
користування 
коштами 

(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 1 777 X X 
у тому числі:  
Банкiвський кредит 01.12.2008 1 777 8 19.09.2012 
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним 
випуском): 

X 0 X X 

  0 0  
за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 

  0 0  
за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

  0 0  
за векселями (всього) X 0 X X 
за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 
паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

  0 0  



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

X 0 X X 

  0 X  

Податкові зобов'язання X 133 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 26 172 X X 

Усього зобов'язань X 28 082 X X 
Опис Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань товариства на 31.12.2011 

р. вiдповiдає П(С)БО № 11 "Зобов'язання".  
 

Інформація про стан корпоративного управління 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

 
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 
1 2011 1 0 
2 2010 1 0 
3 2009 1 0 

 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах? 
 Так Ні 
Реєстраційна комісія X  
Акціонери  X 
Реєстратор  X 
Депозитарій   
Інше 
(запишіть) 

д/н 

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

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

д/н 

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



Прийняття рішення про зміну типу товариства  X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства 

 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства 

 X 

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

 X 

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

 X 

Інше 
(запишіть) 

Позачергових зборiв акцiонерiв у звiтному перiодi не було. 

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  
ні 
 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
 

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

Кількість членів наглядової ради 2 
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 
Кількість представників держави 0 
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0 
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0 
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0 

 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  2 
 
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 
 Так Ні 
Стратегічного планування  X 
Аудиторський  X 
З питань призначень і винагород  X 
Інвестиційний  X 
Інше 
(запишіть) 

Комiтетiв у складi Наглядової ради немає 

Інше 
(запишіть) 

д/н 

 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за 
роботу з акціонерами? (так/ні)  ні 
 
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою  X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 
ринкової вартості акцій 

 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 



Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше 
(запишіть) 

Д/н 

 
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) 
Д/н 

  

 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився 
зі своїми правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом 
внутрішніх документів акціонерного товариства 

 X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 
члена наглядової ради ознайомили з його правами та 
обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 
навчання (з корпоративного управління або фінансового 
менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 
строк або не було обрано нового члена 

X  

Інше 
(запишіть) 

Д/н 

 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  так 
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб. 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років?  1 
 
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів 
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

 
Загальні 
збори 

акціонерів 

Засідання 
наглядової 

ради 

Засідання 
правління 

Члени правління (директор) ні ні ні 
Загальний відділ ні ні ні 
Члени наглядової ради (голова наглядової 
ради) 

ні ні ні 

Юридичний відділ (юрист) так так так 
Секретар правління ні ні ні 
Секретар загальних зборів ні ні ні 



Секретар наглядової ради ні ні ні 
Корпоративний секретар ні ні ні 
Відділ або управління, яке відповідає за роботу 
з акціонерами 

ні ні ні 

Інше (запишіть) 
Д/н 

ні ні ні 

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

 

Загальн
і збори 
акціоне
рів 

Наглядов
а рада 

Виконав
чий 
орган 

Не 
належит
ь до 

компете
нції 

жодного 
органу 

Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії) 

так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-
планів) 

ні ні так ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 
балансу або бюджету 

так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови правління ні так ні ні 
Обрання та відкликання членів правління ні ні ні так 
Обрання та відкликання голови наглядової 
ради 

ні так ні ні 

Обрання та відкликання членів наглядової 
ради 

так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови та членів 
ревізійної комісії 

так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів правління 

ні так так ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів наглядової ради 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів правління 

ні ні ні так 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій 

так ні ні ні 

Затвердження аудитора ні так ні ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів 

так так ні ні 

 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 
 
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 



конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган (правління) X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 
Положення про ревізійну комісію X  
Положення про акції акціонерного товариства  X 
Положення про порядок розподілу прибутку  X 
Інше (запишіть) Кодекс корпоративного управлiння 

 
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 
акціонерного товариства? 

 

Інформація 
розповсюджує

ться на 
загальних 
зборах 

Публікуєт
ься у 
пресі, 

оприлюдн
юється в 
загальнод
оступній 
інформаці
йній базі 
даних 

ДКЦПФР 
про ринок 
цінних 
паперів 

Документи 
надаються 

для 
ознайомлен

ня 
безпосеред

ньо в 
акціонерно

му 
товаристві 

Копії 
докумен

тів 
надають
ся на 
запит 

акціонер
а 

Інформаці
я 

розміщуєт
ься на 
власній 
інтернет-
сторінці 
акціонерн

ого 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності 

так так так так ні 

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

ні ні так так ні 

Інформація про склад 
органів управління 
товариства 

так ні так так ні 

Статут та внутрішні 
документи 

так ні так так ні 

Протоколи загальних 
зборів акціонерів після 
їх проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства 

так ні так ні ні 

 



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

 Так Ні 
Не проводились взагалі X  
Менше ніж раз на рік  X 
Раз на рік  X 
Частіше ніж раз на рік  X 

 
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада X  
Правління або директор  X 
Інше 
(запишіть) 

Д/н 

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

Д/н. 

 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 
товариства в минулому році? 
 Так Ні 
Ревізійна комісія X  
Наглядова рада  X 
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 
Стороння компанія або сторонній консультант  X 
Перевірки не проводились  X 
Інше 
(запишіть) 

Д/н 

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? 
 Так Ні 
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів  X 
За дорученням наглядової ради  X 
За зверненням виконавчого органу  X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 
відсотків голосів 

 X 

Інше Д/н 



(запишіть) 
 
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  
ні 
 
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 
 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 
протягом наступних трьох років? 

 Так Ні 
Випуск акцій  X 
Випуск депозитарних розписок  X 
Випуск облігацій  X 
Кредити банків  X 
Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 
Інше (запишіть) 
Д/н 

 X 

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

 

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)  так 
 
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній 
системі України (далі - особа)? 
 Так Ні 
Не задовольняв професійний рівень особи  X 
Не задовольняли умови договору з особою  X 
Особу змінено на вимогу:   
акціонерів X  
суду  X 
Інше 
(запишіть) 

У зв`язку з переведенням цiнних паперiв у бездокументарну форму 

 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні)  так 



 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: 22.04.2011; яким органом управління 
прийнятий: Загальнi збори акцiонерiв 
 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 
оприлюднено: Iнформацiя не оприлюднена 
 
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: 
Товариство частково дотримується кодексу корпоративного управлiння. З текстом кодексу 
корпоративного управлiння можно ознайомитись у Товариствi.Для повного дотримання кодексу 
корпоративного управлiння необхiдно залучати додатковi фiнансовi ресурси для впровадження 
нових програм, у тому числi пiдвищення соцiальних стандартiв працiвникiв, екологiчних 
програм. 
 

Звіт про корпоративне управління 
 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 
д/н 
 
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, 
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх 
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік 
д/н 
 
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради 
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 
д/н 
 
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 
про відсутність таких заходів 
д/н 
 
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 
характеристики або про відсутність такої системи 
д/н 
 
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи 
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку 
д/н 
 
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 



д/н 
 
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 
д/н 
 
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність 
д/н 
 
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку 
д/н 
 
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 
д/н 
 
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 
 загальний стаж аудиторської діяльності 
 д/н 
 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 
 д/н 
 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 
року 
 д/н 
 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 
внутрішнього аудитора 
 д/н 
 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 
 д/н 
 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 
та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 
аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання 
ринків фінансових послуг 
 д/н 
 
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 
послуг, зокрема: 
 наявність механізму розгляду скарг 
 д/н 
 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 
розглядати скарги 
 д/н 
 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 
скарг) 
 д/н 
 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 



установою та результати їх розгляду 
 д/н 
 



КОДИ 
Дата 31.12.2011 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХАРКIВСЬКИЙ ЗАВОД 
ТРАНСПОРТНОГО УСТАТКУВАННЯ" 

за ЄДРПОУ 32677185 

Територія Харківська область, Харкiв за КОАТУУ 6310100000 
Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Приватне підприємство за КОПФГ 120 

Орган державного 
управління 

Не визначено за СПОДУ 0 

Вид економічної 
діяльності 

Виробництво металевих резервуарів, 
цистерн та контейнерів за КВЕД 28.21.0 

Середня кількість працівників (1): 182 
Одиниця виміру: тис.грн. 
Адреса: 61035, Україна, Харківська обл., Комiнтернiвський р-н, м.Харкiв, вул. Каштанова, 14 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 
за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 
Баланс 

на 31.12.2011 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
    залишкова вартість 010 0 0 
    первісна вартість 011 11 11 
    накопичена амортизація 012 ( 11 ) ( 11 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 020 201 51 
Основні засоби:    
    залишкова вартість 030 12 176 10 792 
    первісна вартість 031 18 830 19 103 
    знос 032 ( 6 654 ) ( 8 311 ) 
Довгострокові біологічні активи:    
    справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 
    первісна вартість 036 0 0 
    накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

040 1 1 

    інші фінансові інвестиції 045 0 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 
нерухомості 

055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 ) 
Відстрочені податкові активи 060 122 270 



Гудвіл 065 0 0 
Інші необоротні активи 070 0 0 
Гудвіл при консолідації 075 0 0 
Усього за розділом I 080 12 500 11 114 
II. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100 936 1 846 
Поточні біологічні активи 110 0 0 
Незавершене виробництво 120 2 554 3 045 
Готова продукція 130 2 442 2 044 
Товари 140 0 1 656 
Векселі одержані 150 0 0 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
    чиста реалізаційна вартість 160 4 852 5 648 
    первісна вартість 161 4 852 5 648 
    резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 ) 
Дебіторська заборгованість за рахунками:    
    за бюджетом 170 166 155 
    за виданими авансами 180 2 290 1 894 
    з нарахованих доходів 190 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 200 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1 856 1 813 
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
    в національній валюті 230 6 25 
    у тому числі в касі 231 0 3 
    в іноземній валюті 240 0 252 
Інші оборотні активи 250 1 753 1 312 
Усього за розділом II 260 16 855 19 690 
III. Витрати майбутніх періодів 270 1 2 
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 
Баланс 280 29 356 30 806 

 

Пасив 
Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
I. Власний капітал    
Статутний капітал 300 231 231 
Пайовий капітал 310 0 0 
Додатковий вкладений капітал 320 0 0 
Інший додатковий капітал 330 0 0 
Резервний капітал 340 0 0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1 793 2 491 
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 
Накопичена курсова різниця 375 0 0 
Усього за розділом I 380 2 024 2 722 
Частка меншості 385 0 0 
II. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 0 2 
Інші забезпечення 410 0 0 
Сума страхових резервів 415 0 0 



Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 
Цільове фінансування  (2) 420 0 0 
Усього за розділом II 430 0 2 
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 0 0 
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 
Усього за розділом ІІІ 480 0 0 
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 1 777 1 777 
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями 

510 0 0 

Векселі видані 520 0 0 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1 444 2 723 
Поточні зобов’язання за розрахунками:    
    з одержаних авансів 540 10 672 9 339 
    з бюджетом 550 72 133 
    з позабюджетних платежів 560 0 0 
    зі страхування 570 135 239 
    з оплати праці 580 313 370 
    з учасниками 590 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 600 0 0 
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 
групами вибуття, утримуваними для продажу 

605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 12 919 13 501 
Усього за розділом IV 620 27 332 28 082 
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 
Баланс 640 29 356 30 806 
(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом 
виконавчої влади у галузі статистики. 
(2) З рядка 420 графа 4  Сума благодійної допомоги (421) 0 

Примітки: В структурi необоротних активiв ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" станом на 
31.12.2011 року основнi засоби становлять 97,10 %,  незавершенi капiтальнi iнвестицiї - 0,46%, довгостроковi 
фiнансовi iнвестицiї - 0,01 %, вiдстроченi податковi активи - 2,43%. 
Облiк основних засобiв на пiдприємствi ведеться згiдно з П(С)БО 7 "Основнi засоби" i обраною на 
пiдприємствi облiковою полiтикою згiдно наказу про облiкову полiтику №4 вiд 13 сiчня 2011р., протягом року 
зберiгалась незмiннiсть облiкової полiтики. Залишкова вартiсть основних засобiв на 31 грудня 2011 року 
складає 10792 тис. грн.  
Знос основних засобiв вiдповiдає вимогам П(С)БО 7 "Основнi засоби". 
Облiк нематерiальних активiв ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" ведеться згiдно з 
П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи" i обраною на пiдприємствi облiковою полiтикою.  Станом на 31 грудня 
2011р. нематерiальнi активи повнiстю з амортизованi.  
Знос нематерiальних активiв вiдповiдає вимогам П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи". 
Облiк незавершених капiтальних iнвестицiй ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" ведеться 
згiдно з П(С)БО 7 "Основнi засоби" i обраною на пiдприємствi облiковою полiтикою. Вартiсть незавершених  
капiтальних iнвестицiй на 31 грудня 2011 року складає 51 тис. грн. 
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31 грудня 2011р. складають 1 тис. грн. 
Вiдстроченi податковi активи станом на 31 грудня 2011р. складають 270 тис. грн.  
Довгострокових бiологiчних активiв,  довгострокової дебiторської заборгованостi та iнших необоротних 
активiв в перевiряємому перiодi на балансi ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" не було.  
Оборотнi активи класифiкованi та вiдображенi в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi ПРАТ 
"Харкiвський завод транспортного устаткування" згiдно з дiючими П(С)БО. 
Виробничi запаси ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" на кiнець звiтного перiоду 
складають 1846 тис. грн. Первiсна вартiсть запасiв визначена згiдно з П(С)БО 9 "Запаси", вибуття запасiв 



здiйснюється за методом ФIФО. 
Незавершене виробництво на кiнець звiтного перiоду складає 3045 тис. грн.  
Готова продукцiя на кiнець звiтного перiоду складає 2044 тис. грн.  
Товари на кiнець звiтного перiоду складають 1656 тис. грн.  
Поточних бiологiчних активiв та векселiв одержаних  в перевiряємому перiодi на балансi ПРАТ "Харкiвський 
завод транспортного устаткування" не було.  
        Дебiторська заборгованiсть ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" визнається i 
оцiнюється згiдно П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть" по первiснiй вартостi. На кiнець звiтного перiоду 
дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 5648 тис. грн., резерв сумнiвних боргiв не 
створювався. 
Дебiторська заборгованiсть ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" за розрахунками з 
бюджетом станом на 31 грудня 2011 року складає 155 тис. грн. 
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами складає 1894 тис. грн.; iнша поточна дебiторська 
заборгованiсть 1813 тис. грн. 
Сума грошових коштiв ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" в нацiональнiй валютi станом 
на 31 грудня 2011 року складає 25 тис. грн., у т.ч. у касi 3 тис. грн. в iноземнiй валютi - 252 тис. грн.  
Iншi оборотнi активи ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" станом на 31 грудня 2011 року 
складають 1312 тис. грн. 
Витрати майбутнiх перiодiв ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" станом на 31 грудня 2011 
року складають - 2 тис. грн. 
Загальна сума поточних зобов'язань ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" на 31 грудня 
2011 року складає 28082 тис. грн. з них: 
- короткостроковi кредити банкiв - 1777 тис. грн.;  
-  кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги - 2723 тис. грн.; 
- з одержаних авансiв - 9339тис. грн.; 
- з бюджетом - 133 тис. грн.;  
- зi страхування - 239 тис. грн.; 
-  з оплати працi - 370 тис. грн.; 
-  iншi поточнi зобов'язання - 13501 тис. грн.   
Статутний капiтал ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" станом на момент проведення 
аудиторської перевiрки  заявлений у розмiрi 231300   (двiстi тридцять  одна тисяча триста) грн. 00 коп., 
подiлений на 23130 (двадцять три тисячi сто тридцять)  простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10,00 
грн., сформований та сплачений повнiстю. Розмiр статутного капiталу, вказаного в фiнансовiй звiтностi ПРАТ 
"Харкiвський завод транспортного устаткування", вiдповiдає розмiру статутного капiталу згiдно установчих 
документiв товариства.       
Додатковий капiтал по балансу ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" на кiнець i початок 
звiтного перiоду вiдсутнiй. 
Iншiй додатковий капiтал по балансу ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" на кiнець i 
початок звiтного перiоду вiдсутнiй.  
Резервний капiтал по балансу ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" на кiнець i початок 
звiтного перiоду вiдсутнiй 
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) по балансу ПРАТ "Харкiвський завод транспортного 
устаткування" станом на 31 грудня 2011 року пiдприємство має нерозподiлений прибуток - 2491 тис. грн. За 
2011 рiк фiнансовим результатом дiяльностi ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" є 
"прибуток", який складає 698 тис. грн.  
За пiдсумками дiяльностi за 2010р. у пiдприємства вiдсутнє рiшення загальних зборiв акцiонерiв про 
нараховування ( не нарахування )  та  сплату ( не сплату )  дивiдендiв.    
Неоплачений капiтал по балансу ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування"станом на кiнець i 
початок звiтного перiоду вiдсутнiй.  
Вилучений капiтал по балансу ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування"станом на кiнець i 
початок звiтного перiоду вiдсутнiй.  
 
 
Керівник    Плоткiн О.Л. 
 
Головний бухгалтер   Омельченко .I.Є. 



КОДИ 

Дата  

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХАРКIВСЬКИЙ ЗАВОД 
ТРАНСПОРТНОГО УСТАТКУВАННЯ" 

за ЄДРПОУ 32677185 

Територія Харківська область, Харкiв за КОАТУУ 6310100000 
Орган державного 
управління 

Не визначено за СПОДУ 0 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Приватне підприємство за КОПФГ 120 

Вид економічної 
діяльності 

Виробництво металевих резервуарів, 
цистерн та контейнерів за КВЕД 28.21.0 

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

Одиниця виміру: тис.грн. 
Звіт про фінансові результати 

за 2011 рік 
Форма №2 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

010 28 284 14 768 

Податок на додану вартість 015 ( 3 696 ) ( 2 013 ) 
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 
 025 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

035 24 588 12 755 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 21 943 ) ( 12 170 ) 
Валовий прибуток: 
   прибуток 

050 2 645 585 

   збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші операційні доходи 060 9 410 6 477 
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 1 748 ) ( 1 745 ) 
Витрати на збут 080 ( 299 ) ( 289 ) 
Інші операційні витрати 090 ( 9 142 ) ( 4 778 ) 
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 
   прибуток 

100 866 250 

    збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) 
Доход від участі в капіталі 110 0 0 
Інші фінансові доходи 120 0 0 



Інші доходи (1) 130 123 0 
Фінансові витрати 140 ( 142 ) ( 184 ) 
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 160 ( 149 ) ( 37 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування: 
   прибуток 

170 698 29 

    збиток 175 ( 0 ) ( 0 ) 
    у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або 
прибуток від переоцінки необоротних активів та групи 
вибуття у наслідок  припинення діяльності 

176 0 0 

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

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180  ( 0 ) ( -673 ) 
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185  0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності: 
   прибуток 

190 698 702 

    збиток 195 ( 0 ) ( 0 ) 
Надзвичайні: 
   доходи 

200 0 0 

    витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 
Частка меншості 215 0 0 
Чистий: 
   прибуток 220 698 702 

    збиток 225 ( 0 ) ( 0 ) 
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 
(1) З рядка 130 графа 3  Дохід, пов'язаний з благодійною 
допомогою 

(131) 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника 
Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 230 13 872 5 848 
Витрати на оплату праці 240 4 980 3 650 
Відрахування на соціальні заходи 250 1 919 1 580 
Амортизація 260 1 729 704 
Інші операційні витрати 270 2 960 2 082 
Разом 280 25 460 13 864 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 
Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0 0 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

330 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 
Примітки:  Бухгалтерський облiк доходiв вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) ПРАТ "Харкiвський 
завод транспортного устаткування" здiйснюється в залежностi вiд видiв нарахованих доходiв на окремих 



субрахунках рахунку 70 "Доходи вiд реалiзацiї", 71 "Iншiй операцiйний дохiд" та 74 "Iншi доходи" в 
цiлому у вiдповiдностi з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 15 "Доходи", затвердженому 
наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999 року № 290.  
Згiдно даних бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi ПРАТ "Харкiвський завод транспортного 
устаткування", розмiр доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) пiдприємства за 
2011 рiк  складає 28284 тис. грн. Вказанi доходи вiдображались на пiдставi первинних документiв. 
Вiдхилень мiж даними первинних документiв, бухгалтерського облiку та фiнансових звiтiв аудитором не 
встановлено. 
Iншi операцiйнi доходи ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" за 2011 рiк складають 
9410 тис. грн., iншi доходи за 2011р. складають 123 тис. грн.,  дохiд вiд первiсного визнання бiологiчних 
активiв i сiльськогосподарської продукцiї, дохiд вiд участi в капiталi та надзвичайнi доходи у 
пiдприємства вiдсутнi.Вiдображення витрат пiдприємством за 2011 рiк здiйснювалось на вiдповiдних 
рахунках облiку витрат згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку та Iнструкцiї № 291 без 
використання 8-го класу рахункiв.  
 
 
Керівник    Плоткiн О.Л. 
 
Головний бухгалтер   Омельченко .I.Є. 



КОДИ 
Дата 31.12.2011 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХАРКIВСЬКИЙ ЗАВОД 
ТРАНСПОРТНОГО УСТАТКУВАННЯ" 

за ЄДРПОУ 32677185 

Територія Харківська область, Харкiв за КОАТУУ 6310100000 
Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Приватне підприємство за КОПФГ 120 

Вид економічної 
діяльності 

Виробництво металевих резервуарів, 
цистерн та контейнерів за КВЕД 28.21.0 

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

Одиниця виміру: тис.грн. 
Звіт про рух грошових коштів 

За 2011 pік 
Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

Стаття Код 
За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
    Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 17 233 9 340 
Погашення векселів одержаних 015 0 0 
Покупців і замовників авансів 020 10 352 14 247 
Повернення авансів 030 1 489 149 
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0 
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів) 

045 0 0 

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 
Цільового фінансування 060 0 0 
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0 
Інші надходження 080 7 127 3 261 
    Витрачання на оплату:    
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 9 071 ) ( 3 991 ) 
Авансів 095 ( 11 950 ) ( 8 411 ) 
Повернення авансів 100 ( 257 ) ( 3 892 ) 
Працівникам 105 ( 4 116 ) ( 3 155 ) 
Витрат на відрядження 110 ( 88 ) ( 36 ) 
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 4 ) ( 35 ) 
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 141 ) ( 284 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 1 993 ) ( 2 112 ) 
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів) 

130 ( 666 ) ( 567 ) 

Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 145 ( 7 006 ) ( 3 073 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 909 1 441 



Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 909 1 441 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
Реалізація:    
    фінансових інвестицій 180 123 0 
    необоротних активів 190 0 7 
    майнових комплексів 200 0 0 
Отримані:    
    відсотки 210 0 0 
    дивіденди 220 0 0 
Інші надходження 230 0 0 
Придбання:    
    фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 ) 
    необоротних активів 250 ( 761 ) ( 1 243 ) 
    майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 15 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -638 -1 251 
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -638 -1 251 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
Надходження власного капіталу 310 0 0 
Отримані позики 320 0 0 
Інші надходження 330 0 0 
Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 ) 
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші платежі 360 ( 0 ) ( 184 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 -184 
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 -184 
Чистий рух коштів за звітний період 400 271 6 
Залишок коштів на початок року 410 6 0 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0 
Залишок коштів на кінець року 430 277 6 
Примітки: д/н 
 
Керівник    Плоткiн О.Л. 
 
Головний бухгалтер   Омельченко .I.Є. 



КОДИ 

Дата 31.12.2011 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХАРКIВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО 
УСТАТКУВАННЯ" 

за ЄДРПОУ 32677185 

Територія Харківська область, Харкiв за КОАТУУ 6310100000 
Орган державного 
управління 

Не визначено за СПОДУ 0 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Приватне підприємство за КОПФГ 120 

Вид економічної 
діяльності 

Виробництво металевих резервуарів, цистерн та 
контейнерів за КВЕД 28.21.0 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 
за міжнародними стандартами фінансової звітності  
Одиниця виміру: тис.грн. 

 
Звіт про власний капітал 

за 2011 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття 
Код 
рядка 

Статутний 
капітал 

Пайовий 
капітал 

Додатковий 
вкладений 
капітал 

Інший 
додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподі- 
лений 

прибуток 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Залишок на початок 
року 

010 231 0 0 0 0 1 793 0 0 2 024 

Коригування:           
Зміна облікової 
політики 

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 

030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований 
залишок на початок 
року 

050 231 0 0 0 0 1 793 0 0 2 024 

Переоцінка активів:           



Дооцінка основних 
засобів 

060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка основних 
засобів 

070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 
незавершеного 
будівництва 

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 
незавершеного 
будівництва 

090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 
нематеріальних 
активів 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 
нематеріальних 
активів 

110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 

130 0 0 0 0 0 698 0 0 698 

Розподіл прибутку:           
Виплати власникам 
(дивіденди) 

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 
прибутку до 
статутного капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного капіталу 

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Внески учасників:           
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Вилучення 
капіталу:           

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Перепродаж 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



викуплених акцій 
(часток) 
Анулювання 
викуплений акцій 
(часток) 

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в 
капіталі 

240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 
номінальної вартості 
акцій 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 
капіталі:           

Списання 
невідшкодованих 
збитків 

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно 
отримані активи 

270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Разом змін в 
капіталі 

290 0 0 0 0 0 698 0 0 698 

Залишок на кінець 
року 

300 231 0 0 0 0 2 491 0 0 2 722 

Примітки: Власний капiтал ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" вiдображено у фiнансовiй звiтностi за 2011 рiк згiдно з даними 
бухгалтерського облiку вiдповiдно до дiючих П(С)БО. Загальна сума власного капiталу на 31 грудня 2011 року складає 2722 тис. грн., у тому числi:  
            Статутний капiтал ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" станом на момент проведення аудиторської перевiрки  заявлений у 
розмiрi 231300   (двiстi тридцять  одна тисяча триста) грн. 00 коп., подiлений на 23130 (двадцять три тисячi сто тридцять)  простих iменних акцiй 
номiнальною вартiстю 10,00 грн., сформований та сплачений повнiстю. Додатковий капiтал  на кiнець i початок звiтного перiоду вiдсутнiй.Iншiй 
додатковий капiтал по балансу на кiнець i початок звiтного перiоду вiдсутнiй. Резервний капiтал на кiнець i початок звiтного перiоду вiдсутнiй. 
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) станом на 31 грудня 2011 року пiдприємство має нерозподiлений прибуток - 2491 тис. грн. За 2011 рiк 
фiнансовим результатом дiяльностi ПРАТ "Харкiвський завод транспортного устаткування" є "прибуток", який складає 698 тис. грн. Неоплачений капiтал  
на кiнець i початок звiтного перiоду вiдсутнiй. Вилучений капiтал станом на кiнець i початок звiтного перiоду вiдсутнiй.  
 
 
Керівник    Плоткiн О.Л. 
 
Головний бухгалтер   Омельченко .I.Є. 



КОДИ 

Дата 31.12.2011 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХАРКIВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО 
УСТАТКУВАННЯ" 

за ЄДРПОУ 32677185 

Територія Харківська область, Харкiв за КОАТУУ 6310100000 
Орган державного 
управління 

Не визначено за СПОДУ 0 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Приватне підприємство за КОПФГ 120 

Вид економічної 
діяльності 

Виробництво металевих резервуарів, цистерн та 
контейнерів за КВЕД 28.21.0 

Одиниця виміру тис.грн. 
 

Примітки до річної фінансової звітності 
за 2011 pік 
Форма №5 

I. Нематеріальні активи 
Код за ДКУД 1801008 

Залишок на 
початок року 

Переоцінка 
(дооцінка +, уцінка 

-) 
Вибуло за рік Інші зміни за рік 

Залишок на кінець 
року 

Групи нематеріальних активів 
Код  
рядка первісна 

(пероціне
на) 

вартість 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

Надійшло 
за рік первісної 

(пере-
оціненої 
вартості) 

накопи-
ченої 

аморти-
зації 

первісна 
(пере-
оцінена 
вартість) 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

Нарахова
но 

амортиза
ції за рік 

Втрати 
від 

зменшен
ня 

кориснос
ті за рік 

первісної 
(пере-
оціненої 
вартості) 

накопи-
ченої 

аморти-
зації 

первісна 
(пере-
оцінена 
вартість) 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Права користування природними 
ресурсами 

010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Права на об'єкти промислової 
властивості 

040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Авторське право та суміжні з ним 
права 

050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші нематеріальні активи 070 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 
Разом 080 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 



Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0 
  вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0 
  вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0 
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0 
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження 
права власності 

(085) 
0 

 
II. Основні засоби 

у тому числі 
Залишок на 
початок року 

Переоцінка 
(дооцінка +, 
уцінка -) 

Вибуло за рік Інші зміни за рік 
Залишок на 
кінець року 

одержані за 
фінансовою 
орендою 

передані в 
оперативну 
оренду 

Групи основних засобів 
Код  
рядка 

первісн
а 

(пероці
нена) 
вартіст

ь 

знос 

Надійш
ло за 
рік 

первісно
ї (пере-
оціненої

) 
вартості 

зносу 

первісна 
(пере-
оцінена) 
вартість 

знос 

Нарахова
но 

амортиза
ції за рік 

Втрати 
від 

зменшен
ня 

кориснос
ті 

первісн
ої 

(пере-
оцінено

ї) 
вартост

і 

зносу 

первісн
а (пере-
оцінена

) 
вартіст

ь 

знос 

первісн
а (пере-
оцінена

) 
вартість 

знос 

первісн
а (пере-
оцінена

) 
вартіст

ь 

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інвестиційна 
нерухомість 

105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капітальні витрати на 
поліпшення земель 

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 

120 12 876 3 366 20 0 0 0 0 570 0 0 0 12 896 3 936 0 0 0 0 

Машини та обладнання 130 5 068 3 124 346 0 0 89 62 966 0 0 0 5 325 4 028 0 0 0 0 
Транспортні засоби 140 18 13 0 0 0 7 6 3 0 0 0 11 10 0 0 0 0 
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі) 

150 751 35 0 0 0 0 0 183 0 0 0 751 218 0 0 0 0 

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 

200 116 115 7 0 0 4 4 7 0 0 0 119 118 0 0 0 0 

Тимчасові (нетитульні) 
споруди 

210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші необоротні 
матеріальні активи 

250 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Разом 260 18 830 6 654 373 0 0 100 72 1 729 0 0 0 19 103 8 311 0 0 0 0 
 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження 
права власності 

(261) 
0 

  вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0 
  залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, 
реконструкція тощо) 

(263) 
0 

  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 213 
  основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0 
  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0 
  залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0 
З рядка 260 графа 5  вартість основних засобів, придбаних за рахунок  цільового фінансування (266) 0 
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0 
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0 
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0 



III. Капітальні інвестиції 
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 

1 2 3 4 
Капітальне будівництво 280 0 0 
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 627 51 
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних засобів 

300 7 0 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0 
Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів 

320 0 0 

Інші 330 0 0 
Разом 340 634 51 

 
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0 

 
IV. Фінансові інвестиції 

На кінець року 
Найменування показника Код рядка За рік 

довгострокові поточні 
1 2 3 4 5 

А. Фінансові інвестиції за методом участі в 
капіталі в: 
асоційовані підприємства 

350 0 0 0 

дочірні підприємства 360 0 1 0 
спільну діяльність 370 0 0 0 
Б. Інші фінансові інвестиції в: 
частки і паї у статутному капіталі інших 
підприємств 

380 0 0 0 

акції 390 0 0 0 
облігації 400 0 0 0 
інші 410 123 0 0 
Разом (розд. А + розд. Б) 420 123 1 0 

 
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 
      за собівартістю  

(421) 
0 

      за справедливою вартістю (422) 0 
      за амортизованою вартістю (423) 0 
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: 
      за собівартістю 

(424) 
0 

      за справедливою вартістю (425) 0 
      за амортизованою собівартістю (426) 0 
 

V. Доходи і витрати 
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 
А. Інші операційні доходи і витрати 
Операційна оренда активів 

440 0 0 

Операційна курсова різниця 450 858 865 
Реалізація інших оборотних активів 460 894 822 
Штрафи, пені, неустойки 470 0 38 
Утримання об'єктів житлово-комунального 
соціально-культурного призначення 

480 0 85 

Інші операційні доходи і витрати 490 7 658 7 332 
у тому числі: 
відрахування до резерву сумнівних боргів 

491 X 0 

непродуктивні витрати і втрати 492 X 0 
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 
інвестиціями в: 
асоційовані підприємства 

500 0 0 



дочірні підприємства 510 0 0 
спільну діяльність 520 0 0 
В. Інші фінансові доходи і витрати 
Дивіденди 

530 0 X 

Проценти 540 X 142 
Фінансова оренда активів 550 0 0 
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0 
Г. Інші доходи та витрати 
Реалізація фінансових інвестицій 

570 123 123 

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 
Результат оцінки корисності 590 0 0 
Неопераційна курсова різниця 600 0 0 
Безоплатно одержані активи 610 0 X 
Списання необоротних активів 620 X 26 
Інші доходи і витрати 630 0 0 

 
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0 
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними 
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами 

(632) 
0 % 

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції 
основної діяльності 

(633) 
0 

 
VI. Грошові кошти 

Найменування показника Код рядка На кінець року 
1 2 3 

Каса 640 3 
Поточний рахунок у банку 650 274 
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові 
книжки) 

660 0 

Грошові кошти в дорозі 670 0 
Еквіваленти грошових коштів 680 0 
Разом 690 277 

 
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких 
обмежено 

(691) 
0 

 
VII. Забезпечення і резерви 

Збільшення за 
звітний рік 

Види забезпечень і резервів 
Код 
рядка 

Залишок 
на 

початок 
року 

нарахован
о 

(створено) 

додаткові 
відраху-
вання 

Викорис-
тано  у 
звітному 
році 

Сторновано 
використан
у суму у 
звітному 
році 

Сума 
очікуваного 
відшкодуванн

я витрат 
іншою 

стороною, що 
врахована при 

оцінці 
забезпечення 

Залишок 
на кінець 
року 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Забезпечення на виплату 
відпусток працівникам 

710 0 228 0 226 0 0 2 

Забезпечення наступних 
витрат на додаткове пенсійне 
забезпечення 

720 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 
витрат на виконання 
гарантійних зобов’язань 

730 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 
витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 750 0 0 0 0 0 0 0 



витрат на виконання 
зобов’язань щодо 
обтяжливих контрактів 
 760 0 0 0 0 0 0 0 
 770 0 0 0 0 0 0 0 
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0 
Разом 780 0 228 0 226 0 0 2 
 

VIII. Запаси 
Переоцінка за рік 

Найменування показника 
Код 
рядка 

Балансова 
вартість на 
кінець року 

збільшення 
чистої вартості 
реалізації* 

уцінка 

1 2 3 4 5 
Сировина і матеріали 800 1 016 0 0 
Купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі вироби  

810 318 0 0 

Паливо 820 1 0 0 
Тара і тарні матеріали 830 3 0 0 
Будівельні матеріали  840 0 0 0 
Запасні частини 850 5 0 0 
Матеріали сільськогосподарського 
призначення 

860 0 0 0 

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 
Малоцінні та швидкозношувані 
предмети 

880 503 0 0 

Незавершене виробництво 890 3 045 0 0 
Готова продукція 900 2 044 0 0 
Товари 910 1 656 0 0 
Разом 920 8 591 0 0 

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" 
 
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: 
      відображених за чистою вартістю 
реалізації  

(921) 
0 

      переданих у переробку (922) 0 
      оформлених в заставу (923) 0 
      переданих на комісію (924) 0 
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0 
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0 

IX. Дебіторська заборгованість 
у т.ч. за строками не погашення  

Найменування показника 
Код 
рядка 

Всього на 
кінець року до 12 

місяців 
від 12 до 18 
місяців 

від 18 до 36 
місяців 

1 2 3 4 5 6 
Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 

940 5 648 1 927 269 3 452 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 1 813 36 0 1 777 

 
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0 
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

Найменування показника 
Код 
рядка 

Сума 

1 2 3 
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0 
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному 
році 

970 0 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо 980 0 



винуватців за якими на кінець року не прийнято 
(позабалансовий рахунок 072) 

XI. Будівельні контракти 

Найменування показника 
Код 
рядка 

Сума 

1 2 3 
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0 
Заборгованість на кінець звітного року:   
 валова замовників 1120 0 
 валова замовникам 1130 0 
 з авансів отриманих 1140 0 
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за 
незавершеними будівельними контрактами 

1160 0 

XII. Податок на прибуток 

Найменування показника 
Код 
рядка 

Сума 

1 2 3 
Поточний податок на прибуток 1210 148 
Відстрочені податкові активи: 
 на початок звітного року 

1220 122 

 на кінець звітного року 1225 270 
Відстрочені податкові зобов’язання: 
 на початок звітного року 

1230 0 

 на кінець звітного року 1235 0 
Включено до Звіту про фінансові результати - 
усього 

1240 0 

 у тому числі: 
     поточний податок на прибуток 

1241 148 

     зменшення (збільшення) відстрочених       
податкових активів 

1242 -148 

     збільшення (зменшення) відстрочених      
податкових зобов’язань 

1243 0 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0 
 у тому числі: 
     поточний податок на прибуток 

1251 0 

     зменшення (збільшення) відстрочених      
податкових активів 

1252 0 

     збільшення (зменшення) відстрочених      
податкових зобов’язань 

1253 0 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

Найменування показника 
Код 
рядка 

Сума 

1 2 3 
Нараховано за звітний рік 1300 1 729 
Використано за рік - усього 1310 634 
в тому числі на: 
 будівництво об’єктів 

1311 0 

 придбання (виготовлення) та поліпшення  
 основних засобів 

1312 627 

 з них машини та обладнання 1313 0 
 придбання (створення) нематеріальних  
 активів 

1314 7 

 погашення отриманих на капітальні  
 інвестиції позик 

1315 0 

 1316 0 
 1317 0 

 



XIV. Біологічні активи 
Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 

залишок на 
початок року 

вибуло за рік 
залишок на 
кінець року 

Групи біологічних активів 
Код 
рядка 

первісна 
вартість 

накопич
ена 

амортиз
ація 

надійшл
о за рік первісна 

вартість 

накопич
ена 

амортиз
ація 

нарахов
ано 

амортиз
ації за 
рік 

втрати 
від 

зменше
ння 

корисно
сті 

вигоди 
від 

відновл
ення 

корисно
сті 

первісна 
вартість 

накопич
ена 

амортиз
ація 

залишок 
на 

початок 
року 

надійшл
о за рік 

зміни 
вартості 
за рік 

вибуло 
за рік 

залишок 
на 

кінець 
року 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Довгострокові біологічні активи - 
усього 
в тому числі: 

1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   інші довгострокові біологічні 
активи 

1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поточні біологічні активи - усього 
в тому числі: 

1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   тварини на вирощуванні та 
відгодівлі 

1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   біологічні активи в стані 
біологічних перетворень (крім тварин 
на вирощуванні та відгодівлі) 

1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 
   інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового 
фінансування 

(1431) 
0 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна 
вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених 
унаслідок надзвичайних подій 

(1432) 
0 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують 
передбачені законодавством обмеження права власності 

(1433) 
0 

 
 
 
 
 
 
 



XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів 
Результат від первісного 

визнання 
Фінансовий результат 

(прибуток +, збиток -) від 
Найменування показника 

Код  
рядка 

Вартість 
первісного 
визнання 

Витрати, 
пов'язані з 

біологічними 
перетворення

ми 
дохід витрати 

Уцінка 
Виручка від 
реалізації 

Собівартість 
реалізації 

реалізації 
первісного 
визнання та 
реалізації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Продукція та додаткові біологічні 
активи рослинництва - усього 

1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

у тому числі:           
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
з них: 
    пшениця 

1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   додаткові біологічні активи 
рослинництва 

1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Продукція та додаткові біологічні 
активи тваринництва - усього 

1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

у тому числі:           
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
з нього: 
    великої рогатої худоби 

1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   додаткові біологічні активи 
тваринництва 

1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
 1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
Сільськогосподарська продукція та 
додаткові біологічні активи - разом 

1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Керівник    Плоткiн О.Л. 
 
Головний бухгалтер   Омельченко .I.Є. 


