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

Гура Андрiй Павлович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

28.04.2014

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Харкiвський ордена "Знак пошани" машинобудiвний завод
"Червоний Жовтень"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00240253
4. Місцезнаходження
Харківська , -, 61052, м .Харкiв, вул. Червоножовтнева, 75/77
5. Міжміський код, телефон та факс
(057) 730-15-71 712-52-44
6. Електронна поштова адреса
jur@plinfa.com

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

28.04.2014
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР 81

29.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.plinfa.com в мережі Інтернет 29.04.2013
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:

X

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

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

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

X

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

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на

X

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

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

X

32. 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)

33. Примітки

Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не додається з наступних причин:
Товариство не має лiцензiй чи дозволiв на окремi види дiяльностi.
Товариство не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких
агентств.
Засновникiв юридичних осiб немає.
Юридичних осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента - немає.
Дати внесення до реєстру акцiонерiв не вказуються у зв'язку з тим що форма
iснування ЦП товариства бездокументарна.
Iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй товариство не випускало.
Iнформацiя щодо сертифiкатiв не наводиться у зв'язку iз переведенням
випуску ЦП у бездокументарну форму iснування.
Викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду не було.
Боргових цiнних паперiв, по яким би надавались гарантiї третiх осiб,
товариство не випускало.
Особливої iнформацiї протягом звiтного року не було.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Харкiвський ордена "Знак пошани" машинобудiвний завод
"Червоний Жовтень"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААБ 369052
3. Дата проведення державної реєстрації
02.04.1991
4. Територія (область)
Харківська
5. Статутний капітал (грн)
600000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
221
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
28.92 Виробництво машин i устатковання для добувної промисловостi та будiвництва
28.22 Виробництво пiдiймального та вантажно-розвантажувального устатковання
33.12 Ремонт i технiчне обслуговування машин i устатковання промислового призначення
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори Товариства; Наглядова рада Товариства; Директор
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК"
2) МФО банку
300012
3) поточний рахунок
26007619949357
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК"
5) МФО банку
300012

6) поточний рахунок
26006619949358

IV. 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 Серія, номер, дата видачі та найменування
фізичної особи
органу, який видав паспорт*

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

2445 фiзичних осiб

д/н д/н д/н

100
100

Усього

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гура Андрiй Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/н
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано
07.07.2011 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки згiдно з статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган
Товариства, Контрактом. Посадових змiн у звiтному перiодi не було. Попереднi посади заступник головного технолога, головний конструктор Непогашених судимостей за посадовi та
корисливi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член виконавчого органу
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Конюшенко Григорiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/н
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано
07.07.2011 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки згiдно з статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган
Товариства. Посадових змiн у звiтному перiодi не було. Попереднi посади - начальник
виробництва, заступник генерального директора по виробництву. Непогашених судимостей за
посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої
iнформацiї про себе.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член виконавчого органу
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кузьменко Наталiя Юрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/н
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н

8) дата обрання та термін, на який обрано
07.07.2011 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки згiдно з статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган
Товариства. Посадових змiн у звiтному перiодi не було. Попереднi посади - головний економiст,
заступник генерального директора з еконмiки. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi
злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член виконавчого органу, головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Буряк Тетяна Павлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/н
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано
07.07.2011 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки згiдно з статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган
Товариства. Посадових змiн у звiтному перiодi не було. Попереднi посади - заступник головного
бухгалтеру, головний бухгалтер. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не
має. Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член виконавчого органу
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бiлан Iгор Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/н
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано
07.07.2011 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки згiдно з статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган
Товариства. Посадових змiн у звiтному перiодi не було. Попереднi посади - Заступник
генерального директора з маркетингу. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини
не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бiлан Володимир Демидович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/н
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано
28.05.2011 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки згiдно з статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду
Товариства. Посадових змiн у звiтному перiодi не було. Попереднi посади - Заступник начальнику
цеха, начальник цеху, головний iнженер, генеральний директор. Непогашених судимостей за

посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої
iнформацiї про себе.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Жовновач Олександр Мусiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/н
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано
28.05.2011 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки згiдно з статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду
Товариства. Посадових змiн у звiтному перiодi не було. Попереднi посади - головний енергетик.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не надала
згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Золотухiн Вiктор Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/н

6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано
28.05.2011 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки згiдно з статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду
Товариства. Посадових змiн у звiтному перiодi не було. Попереднi посади - головний зварник,
головний iнженер. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова
особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Колодяжний Сергiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/н
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано
28.05.2011 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки згiдно з статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду
Товариства. Посадових змiн у звiтному перiодi не було. Попереднi посади - майстер, начальник
цеху. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не надала
згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Перевозник Анатолiй Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/н
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано
28.05.2011 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки згiдно з статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду
Товариства. Посадових змiн у звiтному перiодi не було. Попереднi посади - начальник цеху.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не надала
згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Самохiна Валентина Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/н
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано

28.03.2013 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки згiдно з статутом Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю
Товариства. Переобрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї, протокол загальних зборiв акцiонерiв
№ 21 вiд 28.03.2013р. Обрано головою ревiзiйної комiсiї протокол Ревiзiїної комiсiсї № 1 вiд
02.04.13р. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не
надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Матяш Наталiя Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/н
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано
28.03.2013 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки згiдно з статутом Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю
Товариства. Переобрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї, протокол загальних зборiв акцiонерiв
№ 21 вiд 28.03.2013р. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова
особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Левченко Вiкторiя Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н

4) рік народження**
0
5) освіта**
д/н
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано
28.03.2013 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки згiдно з статутом Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю
Товариства. Обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї, протокол загальних зборiв акцiонерiв № 21
вiд 28.03.2013р. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова
особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Паспортні дані фізичної особи
Кількість за видами акцій
Від загальної
Прізвище, ім'я, по (серія, номер, дата видачі, Дата Кількість
кількості
батькові
орган, який видав)* або внесення акцій
акцій (у прості прості на привілейовані привілейовані
посадової особи ідентифікаційний код за до реєстру (штук)
відсотках) іменні пред'явника іменні на пред'явника
ЄДРПОУ юридичної особи

1

2

3

Директор

Гура Андрiй
Павлович

Член
виконавчого
органу

Конюшенко
Григорiй
Миколайович

4

5

6

7

8

9

10

д/н д/н д/н

21

0.0017

21

0

0

0

д/н д/н д/н

174250

14.5209

174250

0

0

0

Член
Кузьменко Наталiя
виконавчого
Юрiївна
органу

д/н д/н д/н

174250

14.5209

174250

0

0

0

Член
виконавчого
органу,
головний
бухгалтер

Буряк Тетяна
Павлiвна

д/н д/н д/н

21

0.0017

21

0

0

0

Член
виконавчого
органу

Бiлан Iгор
Володимирович

д/н д/н д/н

110

0.0092

110

0

0

0

Голова
Наглядової
ради

Бiлан Володимир
Демидович

д/н д/н д/н

547100

45.5917

547100

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Жовновач
Олександр
Мусiйович

д/н д/н д/н

10

0.0008

10

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Золотухiн Вiктор
Миколайович

д/н д/н д/н

10

0.0008

10

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Колодяжний
Сергiй
Володимирович

д/н д/н д/н

10

0.0008

10

0

0

0

Член
Перевозник
Наглядової
Анатолiй Iванович
ради

д/н д/н д/н

10

0.0008

10

0

0

0

Голова
ревiзiйної
комiсiї

д/н д/н д/н

42

0.0035

42

0

0

0

Член ревiзiйної Матяш Наталiя
комiсiї
Михайлiвна

д/н д/н д/н

21

0.0017

21

0

0

0

Член ревiзiйної Левченко Вiкторiя
комiсiї
Вiкторiвна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

74.6545

895855

0

0

0

Самохiна
Валентина
Миколаївна

Усього 895855
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій
Дата Кількість Від загальної
Найменування Ідентифікаційний код
кількості
Місцезнаходження внесення акцій
юридичної особи
за ЄДРПОУ
акцій (у прості прості на привілейовані привілейовані
до реєстру (штук)
відсотках) іменні пред'явника іменні на пред'явника
Кількість за видами акцій
Дата Кількість Від загальної
кількості
внесення акцій
акцій (у прості прості на привілейовані привілейовані
до реєстру (штук)
відсотках) іменні пред'явника іменні на пред'явника

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

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

Бiлан Володимир
Демидович

д/н д/н д/н

547100

45.5917

547100

0

0

0

Кузьменко Наталiя
Юрiївна

д/н д/н д/н

174250

14.5209

174250

0

0

0

Конюшенко
Григорiй
Миколайович

д/н д/н д/н

174250

14.5209

174250

0

0

0

Усього 895600

74.6335

895600

0

0

0

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

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
28.03.2013
74.9740
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства.
2.Обрання голови та секретаря загальних зборiв Товариства.
3.Затвердження регламенту проведення загальних зборiв Товариства, та порядку голосування по
питанням порядку денного.
4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2012 рiк.
5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу Товариства про результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та головнi напрямки розвитку на 2013 рiк.
6.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї про перевiрку
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк.
7.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк.
8.Розподiл прибутку Товариства за 2012 рiк.
9.Внесення змiн до Статуту товариства.
10.Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї.
11.Припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї Товариства.
12.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
13.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, якi укладаються з членами Ревiзiйної комiсiї
Товариства.
14.Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї
Товариства.
15.Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi за своїм характером
безпосередньо пов'язанi з господарською дiяльнiстю Товариства, предметом яких є майно, робота або
послуги, ринкова вартiсть яких перевищує 25% (але не є вищою 100%) вартостi активiв Товариства.
16.Розподiл нерозподiленого прибутку за 2011 рiк.
ПИТАННЯ 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства. Обрати членами
лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства: Усатого Л.Г., Кравченко I.В., Паплюгу Т.П., Мокрiй
Ю.М., Шумицького В.М., Дзюбенко Р.А, Шрамко А.Б. Повноваження лiчильної комiсiї загальних
зборiв, дiють до моменту обрання нового складу лiчильної комiсiї.
ПИТАННЯ 2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв Товариства. Обрано головою загальних
зборiв Товариства – Перевозника Анатолiя Iвановича, та секретарем загальних зборiв Товариства –
Iванюченко Вiталiя Володимировича. До Голови Загальних зборiв переходять Повноваження з
ведення зборiв.
ПИТАННЯ 3. Затвердження регламенту проведення загальних зборiв Товариства та порядку
голосування по питаннях порядку денного. Затверджено наступний регламент проведення загальних
зборiв Товариства, та порядок голосування по питанням порядку денного.
Регламент: Основна доповiдь – не бiльш 20 хвилин;
Спiвдоповiдь – не бiльш 10 хвилин;
Виступи у дебатах – до 5 хвилин;
Вiдповiдь на письмовi запитання – до 15 хвилин.
Особи, що бажають поставити запитання по питанню порядку денного, подають вiдповiдну записку в
Президiю через членiв лiчильної комiсiї. В записцi необхiдно зазначити прiзвище, iм’я, по-батьковi
автора записки – учасника зборiв.
Питання по порядку денному задаються до початку обговорення цього питання.
Питання до доповiдача задаються пiсля доповiдi.
Через кожнi 3-и години безперервної роботи оголошується перерва в загальних зборах на 15 хвилин.
Голосування по питанням проводиться шляхом простого голосування.
ПИТАННЯ 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2012
рiк. Затвердити звiт наглядової ради за 2012 р
ПИТАННЯ 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу Товариства про
результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та головнi напрямки розвитку
на 2013 рiк. Затвердити звiт Виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2012 рiк та головнi напрямки розвитку на 2013 рiк.

ПИТАННЯ 6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї про
перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Затвердити звiт та висновки
Ревiзiйної комiсiї про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк.
ПИТАННЯ 7. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк. Затвердити рiчну
фiнансову звiтнiсть Товариства за 2012 рiк
ПИТАННЯ 8. Розподiл прибутку Товариства за 2012 рiк. Залишити 100% прибутку за 2012 рiк
нерозподiленим
ПИТАННЯ 9. Внесення змiн до Статуту товариства. Внести змiни до Статуту товариства шляхом
викладення Статуту у новiй редакцiї.
ПИТАННЯ 10. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання Статуту Товариства у новiй
редакцiї. Уповноважити пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї Директора ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОШАНИ»
МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ» - Гура Андрiя Павловича. Уповноважити
виконавчий орган Товариства на здiйснення усiх встановлених чинним законодавством заходiв,
пов'язаних iз проведенням державної реєстрацiї статуту у новiй редакцiї.
ПИТАННЯ 11 Припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї Товариства. Припинити
повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
ПИТАННЯ 12. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Обрано членiв: Ревiзiйної комiсiї:
Самохiна Валентина Миколаївна. Матяш Наталiя Михайлiвна. Левченко Вiкторiя Вiкторiвна.
ПИТАННЯ 13. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, якi укладаються з членами
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, якi укладаються з
членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
ПИТАННЯ 14. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної
комiсiї Товариства. Уповноважити пiдписати договори з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства –
голову Виконавчого органу Товариства.
ПИТАННЯ 15. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi за своїм
характером безпосередньо пов'язанi з господарською дiяльнiстю Товариства, предметом яких є
майно, робота або послуги, ринкова вартiсть яких перевищує 25% (але не є вищою 100%) вартостi
активiв Товариства. Схвалити укладання Товариством за рiшенням Наглядової Ради до наступних
Загальних зборiв, з метою здiйснення господарської дiяльностi, таких значних правочинiв: поставки,
продажу продукцiї власного виробництва, надання послуг, без обмеження; кредитних договорiв,
договорiв позики, договорiв купiвлi-продажу рухомого та нерухомого майна, договорiв застави майна
Товариства, iз граничною сукупною вартiстю таких правочинiв не бiльше 100% вартостi активiв
Товариства.
ПИТАННЯ 16. Розподiл нерозподiленого прибутку за 2011 рiк. Затвердити розподiл нерозподiленого
прибутку ПАТ «ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ» за 2011 рiк, а саме:
1.до фонду дивiдендiв – 1 800 тис.грн.
2.нерозподiлений прибуток – 1 505 тис.грн.
Затвердити розмiр дивiдендiв на одну просту акцiю 1,50 грн.
Виплатити дивiденди акцiонерам у гривнях.
Виплату дивiдендiв акцiонерам - юридичним особам здiйснювати шляхом перерахування грошових
коштiв на розрахунковий рахунок.
Виплату дивiдендiв акцiонерам - фiзичним особам здiйснювати в касi ПАТ «ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ
ЖОВТЕНЬ»
Покрити витрати по перерахунку та виплатi дивiдендiв акцiонерам за рахунок ПАТ «ЗАВОД
«ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ».

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що
передував звітньому

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

1800000

0

1200000

0

Нарахування дивідендів на одну
акцію, грн.

1.5

0

1

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

1814541

0

1071644

0

Дата складання переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів

04.04.2013

06.07.2012

Дата виплати дивідендів

14.05.2013

21.08.2012

Сума нарахованих дивідендів, грн.

Опис

Дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв 28.03.2013 р.
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв
04.04.2013 р.
Дивiденди в сумi 1814541,00 грн. виплаченi 14.05.2013 р.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ""Нацiональний
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи депозитарiй України"
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

01001 м. Київ - м.Київ вул. Б. Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей серiя АВ № 581322
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044) 377-72-65

Факс

(044) 279-12-49

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис

Надає послуги щодо обслуговування емiсiї цiнних паперiв ПАТ
"ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ" на пiдставi договору №Е-7538/п
вiд 14.08.2013р. В звiтному роцi вiдповiдно до ЗУ «Про депозитарну
систему України» та Порядку передачi цiнних паперiв на депозитарне
обслуговування до Центрального депозитарiю цiнних паперiв,
затвердженого рiшенням НКЦПФР, глобальний сертифiкат випуску
цiнних паперiв ПАТ "ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ" передано на
зберiгання Публiчному акцiонерному товариству "Нацiональний
депозитарiй України". Депозитарiй, з яким припинено договiр на
обслуговування емiсiї цiнних паперiв товариства: Приватне
акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв".
Код ЄДРПОУ 35917889.

Повне найменування юридичної особи або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРпрізвище, ім'я та по батькові фізічної особи IНВЕСТ"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23756485

Місцезнаходження

61145 Харківська - м.Харкiв вул. Космiчна, 21, пiд. 1, оф. 509

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ №581274
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

06.05.2011

Міжміський код та телефон

(057) 752-48-07

Факс

761-31-71

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

д/н

Повне найменування юридичної особи або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "ЮРИДИЧНА КОМПАНIЯ "ЛАД"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

37365451

Місцезнаходження

61145 Харківська - м.Харкiв вул. Клочкiвська, 111а, оф. 1205

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

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(057) 761-53-65

Факс

761-31-71

Вид діяльності

юридичнi послуги

Опис

д/н

Повне найменування юридичної особи або ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЦЕНТР
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ"
Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

22693955

Місцезнаходження

61003 Харківська - м.Харкiв вул. Кооперативна, 18

Номер ліцензії або іншого документа на цей свiдоцтво № 4467
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

АПУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

29.09.2011

Міжміський код та телефон

(057) 786-01-55

Факс

786-01-55

Вид діяльності

аудиторськi послуги

Опис

д/н

Повне найменування юридичної особи або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи «НЕЗАЛЕЖНИЙ РЕЄСТРАТОР «АВЕРС»
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

25188660

Місцезнаходження

61001 Україна Харківська - м. Харкiв пр. Гагарiна, 20

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

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.02.2010

Міжміський код та телефон

057 768 08 76

Факс

760 16 84

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

д/н

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер Найменування
Дата
Міжнародний
свідоцтва про органу, що
реєстрації
ідентифікаційний
реєстрацію зареєстрував
випуску
номер
випуску
випуск
1

2

07.05.2010 14/20/1/10

Опис

3
Харкiвське
теруправлiння
ДКЦПФР

4
UA4000070304

Загальна Частка у
Форма існування Номінальна Кількість
Тип цінного
номінальна статутному
та форма
вартість
акцій
паперу
вартість капіталі (у
випуску
акцій (грн) (штук)
(грн)
відсотках)
5

6

Акція проста
Бездокументарні
бездокументарна
іменні
іменна

7

8

9

10

0.5

1200000

600000

100

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо
надання заяв на лiстiнг не має. Обiг цiнних паперiв емiтента здiйснюється на позабiржовому ринку України. Додаткова емiсiя цiнних паперiв в
звiтному роцi не проводилась.

XI. Опис бізнесу
У звiтному роцi важливих подiй розвитку (в тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення,
видiл) не було.
В органiзацiйнiй структурi емiтента немає дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.
Iнформацiя за звiтний перiод стосовно:
- середньооблiкової чисельностi штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 221
- середньої чисельностi позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 0
- чисельностi працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) :
221
Фонд оплати працi: 7118 тис. грн.
Змiна фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: Фонд
оплати працi у 2012 роцi: 6626 тис. грн. В 2013 роцi фонд оплати працi збiльшився вiдносно
попереднього звiтного року на 492 тис.грн .
Кадрова програма емiтента, спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв та
забезпечення її вiдповiдностi операцiйним поотребам.
Емiтент не належить до будь-яких обєднань пiдприємств
Протягом 2013 року Емiтент нiякої спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємтвами,
установами не проводив.
Протягом звiтного перiоду щодо реорганiзацiй з боку третiх осiб пропозицiй не надходило.
Бухгалтерський облiк ведеться з урахуванням вимог Плану рахункiв бухгалтерського облiку
активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженим
наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99 N 291 (у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв
України вiд 09.12.2011 N 1591), Положення про документальне забезпечення записiв у
бухгалтерському облiку, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.05.95 N 88,
Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних
цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв, затвердженою наказом Мiнiстерства
фiнансiв України вiд 11.08.94 N 69 та iнших нормативно-правових актiв з бухгалтерського облiку,
норми яких поширюються на пiдприємства, якi вiдповiдно до законодавства складають фiнансову
звiтнiсть за МСФЗ, а формування фiнансової звiтностi здiйснюється шляхом трансформацiї
облiково-звiтних даних, вiдповiдно до вимог МСФЗ (МСБО), дiючих на дату складання фiнансової
звiтностi. Амортизацiя нематерiальних активiв з обмеженим строком корисного використання
розраховується лiнiйним методом протягом цього термiну таким чином: - програмне забезпечення
- вiд 2 до 10 рокiв; - iншi нематерiальнi активи - вiд 2 до 10 рокiв. Амортизацiя основних засобiв
розраховується лiнiйним методом протягом оцiночного строку корисного використання активiв
таким чином: - будiвлi - вiд 10 до 80; - машини та обладнання - вiд 5 до 15 рокiв; - транспортнi
засоби - вiд 5 до 15 рокiв; - iншi основнi засоби - вiд 3 до 15 рокiв. Запаси оцiнюються за
найменшою з двох величин: вартiстю придбання та чистої вартостi реалiзацiї.
Основнi види продукцiї:Виробництво обладнання для виготовлення будiвельних матерiалiв та

запчастин для обладнання - КВЕД 28.92 Основнi ринки збуту: країни СНГ - Росiя, Казахстан.
Основнi постачальники: ТОВ "Метало база "Комекс, ТОВ "НВП "АтомЕнергоСпецЗахист"
Придбання обладнання, транспортнi засоби, комп'ютерна технiка, передача дитячого садочку до
територiальної громади.
Нiяких правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами
виконавчого органу, афiлiйованими особами протягом звiтного року не вiдбувалось.
Основнi засоби якi належать емiтенту включають в себе: Будiвлi та спорудження; Станкового
парку; Машин та механiзмiв; Обчислювальної та iншої технiки; Транспортних засобiв. Важливi
об'єкти розташованi на двох майданчиках загальною площею 6, 4421 га. В орендi емiтент має:
Двоповерхова будiвля клубу; Двоповерхова будiвля їдальнi. Виробничi потужностi емiтента
включають в себе: Ковальске-штампове, зварювальне та заготiвельне виробництво; Ливарне
виробництво; механооброблювальне виробництво; Збиральне виробництво. Емiтент оснащений
вантажопiдйомними механiзмами. Утримання основних засобiв здiйснюється за рахунок власних
коштiв емiтента. Головний виробничий майданчик знаходиться за адресою: вул..
Червоножовтнева, 75/77 у Жовтневому районi м. Харкова. Метою охорони навколишнього
середовища є забезпечення норм та вимог, якi обмежують шкiдливий вплив процесiв виробництва
та продукцiї яка випускається на навколишнє середовище, рацiональне використання природних
ресурсiв та їх вiдновлення. Органiзацiя емiтентом роботи з захисту навколишнього середовища
спрямована на: 1. рацiональне використання природних ресурсiв; 2. зменшення до або нижче
регламентованого рiвня або на повну лiквiдацiю забруднення атмосфери викидами шкiдливих
речовин вiд стацiонарних джерел забруднення; 3. зменшення та лiквiдацiя забруднення водних
об'єктiв. Для реалiзацiї вказаних заходiв емiтентом проведена iнвентаризацiя джерел викидiв
забруднюючих речовин в атмосферу. Проводиться щорiчний контроль джерел викидiв
забруднюючих речовин в атмосферу. Проведена паспортизацiя 15 забруднюючих установок.
Отриманi дозволи на викид забруднюючи речовин в обсязi 7,642 тн/рiк. Проведена iнвентаризацiя
промислових вiдходiв та отримано дозвiл на їх розмiщення в обсязi 670,0 тн/рiк. Розроблено
паспорт водного господарства.
Iстотними проблемами, що впливають на дiяльнiсть емiтента є фiнансово-економiчнi проблеми.
Серед них цiнова полiтика держави (пiдвищення цiн на енергоресурси, матерiали), а також
система оподаткування: значнi непрямi податки до бюджету, якi не пов'язанi з виробничою
дiяльнiстю товариства, а саме земельний податок.
Протягом звiтного року було сплачено 86,7 т.грн. за актом перевiрки податкової налогової
iнспекцiї, 136 308,85 грн. згiдно рiшення господарського суду Харкiвської областi вiд 08 квiтня
2013 р. по справi № 922/557/13-г
Полiтика емiтенту щодо фiнансування своєї дiяльностi спрямована на: безперебiйне забезпечення
фiнансовими ресурсами поточної виробничо-господарської дiяльностi та контроль за
рацiональним використанням фiнансових ресурсiв; своєчасне перерахування платежiв до бюджету
та в Державнi цiльовi фонди, своєчаснi розрахунки з постачальниками ресурсiв, оплату працi
персоналу; фiнансування природоохоронних проектiв пiдприємства; досягнення найбiльш
ефективних економiчних та фiнансових показникiв на основ взаємовигiдного спiвробiтництва,
поваги, довiри, з партнерами; постiйне вдосконалення, пiдвищення ефективностi фiнансової
дiяльностi пiдприємства. Основне джерело фiнансування дiяльностi пiдприємства - це

самофiнансування.
На кiнець звiтного перiоду загальна сума по укладених, але не виконаних договарах складає
10025000,00грн.
Стратегiя подальшої дiяльностi емiтенту - пiдвищення технiчного рiвня виробництва, його
ефективностi, зменшення матерiальних, трудових, енергетичних та фiнансових витрат на
виробництво продукцiї, постiйне пiдвищення якостi продукцiї та її конкурентоспроможностi,
збiльшення обсягiв збуту продукцiї, збiльшення частки ринку i розширення ринку, стратегiя
модернiзацiї товару, покращення фiнансового-економiчного становища, покриття збиткiв та
отримання прибутку.
Дослiджень та розробок у звiтному роцi не було.
Протягом звiтного року були наступнi судовi справи: 1) дата вiдкриття провадження: 11.02.2013
р.; Сторони: Позивач - Прокурора Жовтневого району м. Харкова в iнтересах держави в особi
Харкiвської мiської ради, вiдповiдач - ПАТ "ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ"; змiс та розмiр
позовних вимог: стягнення 136 308,85 грн.; найменвання суду: Господарський суд Харкiвської
областi; справа вирiшена, стягнуто з ПАТ "ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ" 136 308,85 грн.
Iншої iнформацiї, що передбачена для розкриття та яка може бути iнстотною для оцiнки
iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, немає.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

10059

8939

0

0

10059

8939

будівлі та споруди

3913

3530

0

0

3913

3530

машини та
обладнання

5292

4781

0

0

5292

4781

транспортні засоби

447

425

0

0

447

425

інші

407

203

0

0

407

203

2. Невиробничого
призначення:

72

65

10

9

82

74

будівлі та споруди

67

62

10

9

77

71

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

5

3

0

0

5

3

10131

9004

10

9

10141

9013

Найменування
основних засобів

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Всi основнi засоби утримуються у належному станi. Термiн користування згiдно Податкового
кодексу України. Первiсна вартiсть основних засобiв - 33885 тис. грн. Сума нарахованого зносу 24836 тис. грн. Ступiнь зносу - 70%. Обмежень на використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

26971

26903

Статутний капітал
(тис. грн.)

600

600

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

600

600

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.
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 активiв(26971.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного
капiталу(600.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на
кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Непогашена
Відсоток за
частина боргу (тис. користування коштами
грн.)
(відсоток річних)

Дата
виникнення

Види зобов'язань
Кредити банку

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

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

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

76

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

4583

X

X

Усього зобов'язань

X

4659

X

X

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

Опис:

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

№
з/п

Основний
вид
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

28.22

8

804

3.1

15

1525

5.8

2

28.92

5

11655

44.6

4

11236

42.5

3

28.99

12

11942

45.7

12

11939

45.2

у натуральній у грошовій
формі (фізична
формі
од. вим.)
(тис.грн.)

у відсотках до
у натуральній у грошовій
всієї
формі (фізична формі (тіс.
виробленої
од. вим.)
грн.)
продукції

у відсотках до
всієї
реалізованої
продукції

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

28.92 матерiали

54

2

28.92 амортизацiя

4

3

28.92 оплата працi

24.4

4

28.92 вiдрахування на зарплату

8.2

5

28.92 iншi витрати

9.4

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

Аудиторська фiрма у формi
товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "АЗИМУТ"
22675684
Україна, 61072, м. Харкiв, вул.
Тобольська, 42-а, к.321
0376 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "АЗИМУТ" (код за ЄРДПОУ 22675684)
Мiсцезнаходження: Україна, 61072, м. Харкiв, вул. Тобольська, 42-а, к.321 (057) 717-51-46 Фактична адреса: Україна,
61072, м. Харкiв, вул. Тобольська, 42-а, к.321 (057) 717-51-46 Свiдоцтво про включення Аудиторської фiрми у формi
товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "АЗИМУТ" в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв №376, видане
Аудиторською палатою України 26 сiчня 20091 року.
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства
"Харкiвськiй ордена "Знак пошани" машинобудiвний завод "Червоний Жовтень" Адресат: власники цiнних паперiв,
керiвництво ПАТ "Харкiвський ордена "Знак пошани" машинобудiвний завод "Червоний Жовтень" Основнi вiдомостi
про емiтента
Повне найменування - Публiчне акцiонерне товариство "Харкiвський ордена "Знак пошани" машинобудiвний завод
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Дата державної реєстрацiї - 20.05.1994 р.
Згiдно з договором № 14 - 14 вiд 06 березня 2014 року нами проведено аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв
публiчного акцiонерного товариства "Харкiвський ордена "Знак пошани" машинобудiвний завод "Червоний Жовтень"
за 2013 рiк. Дата початку проведення перевiрки - 26 березня 2014 року, дата закiнчення перевiрки - 10 квiтня 2014
року. Аудиторську перевiрку було здiйснено у вiдповiдностi з вимогами мiжнародних стандартiв аудиту, зокрема,
МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi
незалежного аудитора", вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" та Вимог до аудиторського висновку при
розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011р. №1360. Фiнансовi звiти включають баланс
(форма №1) на 31 грудня 2013 року, звiт про фiнансовi результати (форма №2) за 2013 рiк, звiт про рух грошових
коштiв (форма №3) за 2013 рiк, звiт про власний капiтал (форма №4) за 2013 рiк, Примiтки до фiнансової звiтностi за
2013 рiк. Описання важливих аспектiв облiкової полiтики За перевiрений термiн пiдприємство здiйснювало
бухгалтерський облiк згiдно облiковiй полiтицi, затвердженiй Наказом № 242 вiд 28.12.2012р. "Про облiкову полiтику
пiдприємства". Суттєвi аспекти облiкової полiтики такi: Необоротнi активи Основнi засоби та нематерiальнi активи
облiковуються по вартостi надходження (первiсна вартiсть мiнус накопичена амортизацiя та накопиченi збитки вiд
зменшення корисностi). Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом.
Строк корисного використання визначається виходячи з очiкуваної корисностi активу для пiдприємства. Iнвестицiйна
нерухомiсть на дату балансу вiдображається по первiснiй вартостi, зменшенiй на суму накопиченої амортизацiї з
врахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. Зменшення корисностi В кiнцi кожного звiтного перiоду
пiдприємство оцiнює, чи є ознаки того, що кориснiсть активiв може зменшитись. При виявленнi таких фактiв
оцiнюється сума очiкуваного вiдшкодування такого активу. Запаси Запаси в бухгалтерському облiку вiдображаються"
за найменшим з двох показникiв: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Оцiнка вибуття запасiв при їх вiдпуску
у виробництво, продажу та iншому вибуттi виконується за методом середньозваженої собiвартостi. Витрати При
виробництвi продукцiї, виконаннi робiт застосовується позаказний метод облiку витрат на виробництво. При списаннi
прямих та розподiлi загальновиробничих витрат використовується методи позаказного поцехового облiку прямих та
iнших (непрямих) операцiйних витрат. Базою розподiлу загальновиробничих витрат при визначеннi собiвартостi
вважається сума фактичної, нарахованої в звiтному перiодi, основної та додаткової заробiтної плати основних
виробничих робочих-вiдрядникiв. Дебiторська заборгованiсть Поточна дебiторська заборгованiсть в балансi
вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї дебiторської заборгованостi визначається як
сума поточної дебiторської заборгованостi за винятком резерву сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв
визначається за методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi, у вiдповiдностi до якого, величина

резерву визначається на основi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. Аналiз платоспроможностi окремих
дебiторiв проводиться на кожну звiтну дату.
Безнадiйна дебiторська заборгованiсть пiдлягає негайному списанню з балансу пiдприємства. Забезпечення
Забезпечення визнаються при виникненнi в результатi минулих подiй зобов'язання, врегулювання якого, можливо,
призведе до зменшення ресурсiв пiдприємства та сума якого може бути достовiрно визначена. Грошовi кошти та їх
еквiваленти Грошовими коштами та їх еквiвалентами в фiнансовiй звiтностi визначаються грошовi кошти на поточних
рахунках, грошовi кошти в касi пiдприємства, грошовi кошти в дорозi та депозитнi сертифiкати строком до трьох
мiсяцiв. При перерахунку доходiв, витрат та грошових коштiв, виражених в iноземнiй валютi, середньозважений курс
не застосовується. Умовнi активи та зобов'язання Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi
зобов'язання розкриваються у Примiтках до фiнансової звiтностi, за виключенням випадкiв, коли вiрогiднiсть
зменшення ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, є незначною. Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй
звiтностi, але розкриваються у Примiтках до фiнансової звiтностi, якщо iснує вiрогiднiсть отримання вiд них
економiчних вигiд.
Операцiйнi сегменти Дiяльнiсть пiдприємства зосереджена в одному операцiйному та географiчному сегментi, що
включає виробництво та реалiзацiю машин та устаткування, їх установлення, монтаж, ремонт та технiчне
обслуговування Дохiд вiд вказаної дiяльностi складає бiльше 90% загальної виручки. Всi значнi активи, управлiнськi
та адмiнiстративнi ресурси знаходяться в м. Харковi. Обрана облiкова полiтика вiдповiдає вимогам чинного
законодавства. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе
вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає
необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок
шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть за повноту наданих до перевiрки документiв та фiнансових звiтiв несе
керiвництво пiдприємства.
Вiдповiдальнiсть аудитора Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi
результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас
дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що
фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансової звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора,
включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи
оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного
подання суб'єктом господарювання звiтностi 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, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених
управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi
аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної
думки Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних товарно-матерiальних цiнностей станом на 31 грудня 2013
року, оскiльки ця дата передувала укладенню договору на проведення нами аудиту. За допомогою альтеративних
аудиторських процедур ми частково впевнились щодо їх наявностi. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за
винятком можливого впливу на фiнансовi звiти питань, про якi йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення
умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть подається достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ
"Харкiвський ордена "Знак пошани" машинобудiвний завод "Червоний Жовтень" станом на 31 грудня 2013 року та
його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, вiдповiдають МСФЗ. Iнша
допомiжна iнформацiя У наступному роздiлi наведена думка аудитора стосовно розкриття iнформацiї про активи,
зобов'язання та власний капiтал у фiнансовiй звiтностi пiдприємства. Цей роздiл має пояснювальне значення та не
впливає на думку аудитора стосовно фiнансової звiтностi в цiлому, яка викладена вище. Iнформацiя про нематерiальнi
активи, незавершене будiвництво та основнi засоби у фiнансових звiтах у цiлому подана у вiдповiдностi з МСБО 16
"Основнi засоби" та МСБО 38 "Нематерiальнi активи". Але пiд час продажу основних засобiв вони не
перекласифiковувались в поточнi активи, утримуванi для продажу згiдно з вимогами МСФЗ 5 "Непоточнi активи,
утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть", тобто не здiйснювався перехiд у оборотнi активи. Облiк оборотних
активiв та розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi вiдповiдають вимогам МСБО 2 "Запаси" та МСБО 39
"Фiнансовi iнструменти:визнання та оцiнка". Розкриття iнформацiї про Зобов'язання пiдприємства у цiлому
вiдповiдають нормам мiжнародних стандартiв. Iнформацiя про власний капiтал пiдприємства розкрита у вiдповiдностi
до вимог МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi". Статутний капiтал пiдприємства сплачений у повному обсязi.
Вартiсть чистих активiв пiдприємства перевищує розмiр заявленого статутного капiталу i перевищує мiнiмальний
розмiр встановленого Законом статутного капiталу на дату балансу, що вiдповiдає вимогам статтi 155 Цивiльного
кодексу України. Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю,
що розкривається та подається до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть
аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть"), не виявлено.
Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв пiдприємства) вiдповiдають вимогам Закону
України "Про акцiонернi товариства". Стан корпоративного управлiння у цiлому вiдповiдає вимогам Закону України
"Про акцiонернi товариства". На думку аудитора ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства вiдсутнi. Пiдприємство у 2013 роцi за результатами фiнансово-господарської дiяльностi було

прибутковим. Iнформацiя про фiнансовi результати у фiнансовiй звiтностi розкрита вiдповiдно до МСБО 1 " Подання
фiнансової звiтностi". Цей аудиторський висновок складено в чотирьох примiрниках, три iз яких передано ПАТ
"Харкiвський ордена "Знак пошани" машинобудiвний завод "Червоний Жовтень". Основнi вiдомостi про аудиторську
фiрму: Повне найменування - Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Азимут»
Свiдоцтво, видане Аудиторською Палатою України про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №
0376 вiд 26 сiчня 2001 року. Свiдоцтво, видане Аудиторською Палатою України про вiдповiднiсть системи контролю
якостi, рiшення № 261/4.1 вiд 29.11.2012 р. Мiсце знаходження: 61072, м. Харкiв, вул. Тобольська, 42-а, кiмн. 321, тел.
(057) 717-51-46. Директор аудиторської фiрми "Азимут", аудитор Сертифiкат серiї А, № 001950, виданий рiшенням
АПУ №15 вiд 27.05.1994р. 10 квiтня 2014 р.

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

2012

2

1

3

2013

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть):

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть):

Ні

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

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Прийняття рiшення про розподiл прибутку

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

5

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

4

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

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

5

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Нiяких комiтетiв не створювалось.

Інші (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Так

Інше (запишіть)

Голова Наглядової ради отримує
винагороду на умовах контракту

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):

X

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

Ні

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)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено
посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 2
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Не належить
Загальні
до
Наглядова Виконавчий
збори
компетенції
рада
орган
акціонерів
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Ні

Так

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

Ні

X
X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

iнших документiв немає

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

Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Ні

Так

Ні

Ні

Так

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

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Ні

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган

Ні
X

X
X

Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

немає

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

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

немає

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (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):

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) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
д/н
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
д/н
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2014 | 01 | 01
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V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

229

207

0

первісна вартість

1001

359

365

0

накопичена амортизація

1002

130

158

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

10111

8985

0

первісна вартість

1011

33846

33801

0

знос

1012

23735

24816

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

20

19

0

первісна вартість

1016

39

39

0

знос

1017

19

20

0

I. Необоротні активи

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

3

1

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

10363

9212

0

Запаси

1100

9864

13337

0

Виробничі запаси

1101

1453

1372

0

Незавершене виробництво

1102

6877

10871

0

Готова продукція

1103

1534

1094

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

4609

3396

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

2654

653

0

з бюджетом

1135

681

1640

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

524

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

6

959

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

4650

1511

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

4650

1511

0

Витрати майбутніх періодів

1170

28

11

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

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

II. Оборотні активи

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

911

0

Усього за розділом II

1195

23016

022418

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

33379

31630

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

600

600

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

7728

7728

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

150

150

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

18425

18493

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

26903

26971

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

732

726

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

732

726

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

732

726

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

206

443

0

за розрахунками з бюджетом

1620

209

76

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

119

80

0

за розрахунками з оплати праці

1630

285

176

0

за одержаними авансами

1635

4797

2839

0

за розрахунками з учасниками

1640

128

319

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

0

0

0

Усього за розділом IІІ

1695

5744

3933

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

33379

31630

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

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

Керівник

Гура Андрiй Павлович

Головний бухгалтер

Буряк Тетяна Павлiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Харкiвський ордена "Знак пошани"
машинобудiвний завод "Червоний
Жовтень"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00240253

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

26439

28315

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 17597 )

( 21837 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

8842

6478

збиток

2095

(0)

(0)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

1828

3010

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 4730 )

( 4401 )

Витрати на збут

2150

( 1422 )

( 1381 )

Інші операційні витрати

2180

( 2279 )

( 3120 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за

2181

(0)

(0)

Стаття

справедливою вартістю
Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

2239

586

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 32 )

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

2207

586

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

339

228

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

1868

358

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

1868

358

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

15722

17300

Витрати на оплату праці

2505

7118

6626

Відрахування на соціальні заходи

2510

2394

2382

Амортизація

2515

1151

1148

Інші операційні витрати

2520

2752

3430

Разом

2550

29137

30866

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

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

Керівник

Гура Андрiй Павлович

Головний бухгалтер

Буряк Тетяна Павлiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Харкiвський ордена "Знак пошани"
машинобудiвний завод "Червоний
Жовтень"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00240253

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

23859

24049

Повернення податків і зборів

3005

1045

597

у тому числі податку на додану вартість

3006

998

0

Цільового фінансування

3010

2

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

2900

9892

Надходження від повернення авансів

3020

22

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

90

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

600

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

168

1055

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 17520 )

( 3311 )

Праці

3105

( 6151 )

( 5526 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 3080 )

( 3515 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 2249 )

( 1391 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату авансів

3135

( 362 )

( 17306 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 510 )

( 885 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-1186

3659

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

20

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

( 360 )

( 342 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-340

-342

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 1532 )

( 1008 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

( 90 )

( 60 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-1613

-1068

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-3139

2249

Залишок коштів на початок року

3405

4650

2401

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

1511

4650

Примітки

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

Керівник

Гура Андрiй Павлович

Головний бухгалтер

Буряк Тетяна Павлiнва

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Харкiвський ордена "Знак пошани"
машинобудiвний завод "Червоний
Жовтень"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00240253

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

Стаття

1

За звітний період

Код
рядка

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)

3552

0

0

0

0

поточних біологічних активів
Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Публiчне акцiонерне товариство "Харкiвський ордена "Знак
пошани" машинобудiвний завод "Червоний Жовтень"

Підприємство

2014 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

00240253

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2013 р.

Зареєстрований Капітал у
капітал
дооцінках

Додатковий
капітал

Нерозподілений
Резервний
прибуток Неоплачений Вилучений
капітал (непокритий капітал
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

600

0

7728

150

18425

0

0

26903

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

600

0

7728

150

18425

0

0

26903

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

1800

0

0

1800

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

68

0

0

68

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на
кінець року

4300

600

0

7728

150

18493

0

0

26971

Примітки

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

Керівник

Гура Андрiй Павлович

Головний бухгалтер

Буряк Тетяна Павлiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Примiтки до фiнансових звiтiв за рiк, що закiнчився 31.12.2013р.
1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
Публiчне акцiонерне товариство "ХАРКIВСЬКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОШАНИ"
МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ" (далi за текстом - Товариство) є
правонаступником Акцiонерного товариства закритого типу "ХАРКIВСЬКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК
ПОШАНИ" МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ", яке було створено
вiдповiдно до Закону України "про господарськi товариства" щодо всiх майнових та особистих
немайнових прав та обо'язкiв внаслiдок державної реєстрацiї змiн до Статуту Ккцiонерного
товариства закритого типу "ХАРКIВСЬКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОШАНИ" МАШИНОБУДIВНИЙ
ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ".
Товариство здiйснює дiяльнiсть вiдповiдно до Законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про
Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi",
Цивiльного Кодексу України, Господарського Кодексу України, iнших чинних законодавчих актiв
України.
Акцiонерами товариства є юридичнi та фiзичнi особи, якi в установленому законом порядку
набули право власностi на акцiї Товариства i мають право володiти такими акцiями згiдно з
чинним законодавством України.
Повне та скорочене найменування Товариства.
-Українською мовою: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ОРДЕНА
"ЗНАК ПОШАНИ" МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ".
-Росiйською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХАРЬКОВСКИЙ ОРДЕНА
"ЗНАК ПОЧЕТА" МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ".
Скорочене найменування Товариства.
-Українською мовою: ПАТ "ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ".
-Росiйською мовою: ПАО "ЗАВОД "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ".
Мiсцезнаходження товариства: 61052, Україна, м. Харкiв, вул. Червоножовтнева, буд. 75/77.
IНФОРМАЦIЯ ПРО ГОСПОДАРСЬКУ ДIЯЛЬНIСТЬ.
Метою дiяльностi Товариства є отримання прибутку шляхом здiйснення виробничо-господарської
та iншої дiяльностi Товариства, та на його пiдставi розширення виробництва та реалiзацiї
виробничо-економiчних та соцiально-культурних iнтересiв Товариства, а також членiв трудового
колективу, задоволення потреб в рiзних видах продукцiї, робiт, послуг.
ОСНОВНI ВИДИ ДIЯЛЬНОСТI ЗА КВЕД
28.92 Виробництво машин i устаткування для добувної промисловостi та будiвництва.
28.22 Виробництво пiдiймального та вантажно-розвантажувального устаткування.
33.12 Ремонт i технiчне обслуговування машин i устаткування промислового призначення.
33.20 Установлення та монтаж машин i устаткування.
49.41 Вантажний автомобiльний транспорт.
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрiнгу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного
консультування в цих сферах.
Умови, в яких працює пiдприємство
Для економiки України на сучасному етапi властивi деякi риси ринку у стадiї розвитку, зокрема,
мають мiсце високi процентнi ставки, нестабiльнiсть ринку.
Варiанти розвитку економiчних процесiв та їх вплив на операцiйну дiяльнiсть товариства можуть
бути рiзними i керiвництво товариства не має можливостi оцiнити їх сукупний вплив на
фiнансовий стан пiдприємства.
Вплив свiтової фiнансової кризи на операцiйну дiяльнiсть пiдприємства є суттєвим, оскiльки
обсяги продажу продукцiї пiдприємства залежнi вiд обсягiв капiтального будiвництва як в Українi,
так i у свiтi.

Дiюче українське законодавство, по-перше, зазнає частих змiн, i, по-друге, багато його норм
допускають рiзнi тлумачення.
Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi могли б вплинути на економiку України, а
також те, як вони можуть вплинути на фiнансовий стан пiдприємства. Керiвництво впевнене, що в
ситуацiї, яка склалася, воно прийме всi необхiднi мiри для забезпечення стабiльностi подальшого
розвитку пiдприємства.
Основа складання фiнансової звiтностi
Фiнансовi звiти складенi на базi концепцiї справедливої вартостi
Функцiональною валютою пiдприємства є нацiональна валюта України – гривня.
Фiнансова звiтнiсть за Мiжнародними фiнансовими стандартами фiнансової звiтностi складається
на основi бухгалтерських записiв згiдно з українським законодавством шляхом трансформацiї з
внесенням коригувань та проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного
представлення iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ.
Заява про вiдповiднiсть
Ця фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(МСФЗ), затверджених радою з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (РМСФЗ).
Принцип безперервної дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що пiдприємство є безперервно
дiючим i залишатиметься дiючим в осяжному майбутньому. Пiдприємство не має намiру
лiквiдуватися чи суттєво звужувати масштаби своєї дiяльностi.
Суттєвi облiковi судження та оцiнки
Пiдготовка фiнансової звiтностi пiдприємства згiдно МСФО вимагає вiд керiвництва застосування
суджень, оцiнок та допущень, якi впливають на впровадження облiкової полiтики та вiдображенi в
звiтностi суми виручки, витрат, активiв та зобов’язань.
Оцiнки та припущення переглядаються на постiйнiй основi. Змiна облiкових оцiнок признається в
тому перiоду, в якому такi оцiнки були переглянутi та в наступних перiодах.
Найбiльш суттєвi попереднi оцiнки та припущення стосуються визначення строку корисного
використання основних засобiв, забезпечення майбутнiх витрат, резерву сумнiвних боргiв,
знецiнення активiв, зменшення корисностi, умовних зобов’язань.
Строк корисного використання основних засобiв
Пiдприємство переглядає строк корисного використання основних засобiв на кiнець кожного
фiнансового року. Якщо очiкуваний строк вiдрiзняється вiд попереднiх оцiнок, змiни
вiдображаються як змiни в облiкових оцiнках згiдно МСФО 8 «Облiковi полiтики, змiни в
облiкових оцiнках та помилки». Вказанi оцiнки можуть iстотно впливати на балансову вартiсть
основних засобiв та знос.
Резерв сумнiвних боргiв
Пiдприємство проводить нарахування резервiв сумнiвних боргiв з метою покриття потенцiйних
збиткiв, що виникають в разi неспроможностi покупцiв розрахуватися за отриманi товари (роботи,
послуги).
Резерв сумнiвних боргiв визначається керiвництвом за методом застосування абсолютної суми
сумнiвної заборгованостi, у вiдповiдностi до якого величина резерву визначається на основi
аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.
Аналiз платоспроможностi дебiторiв проводиться щодо будь-якої заборгованостi, з моменту
виникнення якої пройшло бiльше 12 мiсяцiв незалежно вiд настання чи ненастання строку
погашення.
Умовнi зобов’язання
Умовнi зобов’язання виникають при настаннi чи ненастаннi одного чи бiльше майбутнiх подiй.
Оцiнка умовних зобов’язань базується на судженнях керiвництва та оцiнках результатiв майбутнiх
подiй. Зокрема, оскiльки податкове законодавство є досить складним i мiстить багато
неоднозначних та суперечних норм, судження керiвництва вiдносно окремих норм податкового
кодексу можуть заперечуватись податковими органами при документальних перевiрках з
донарахуванням сум податкiв i штрафних санкцiй.
Основнi положення облiкової полiтики

Необоротнi активи
Основнi засоби та нематерiальнi активi облiковуються по вартостi надходження (первiсна вартiсть
мiнус накопичена амортизацiя та накопиченi збитки вiд зменшення корисностi).
Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом.
Строк корисного використання визначається виходячи з очiкуваної корисностi активу для
пiдприємства.
Iнвестицiйна нерухомiсть на дату балансу вiдображається по первiснiй вартостi, зменшенiй на
суму накопиченої амортизацiї з врахування збиткiв вiд зменшення корисностi.
Зменшення корисностi
В кiнцi кожного звiтного перiоду пiдприємство оцiнює, чи є ознаки того, що кориснiсть активiв
може зменшитись. При виявленнi таких фактiв оцiнюється сума очiкуваного вiдшкодування
такого активу.
Запаси
Запаси в бухгалтерському облiку вiдображаються за найменшим з двох показникiв: собiвартiстю
або чистою вартiстю реалiзацiї. Оцiнка вибуття запасiв при їх вiдпуску у виробництво, продажу та
iншому вибуттi виконується за методом середньозваженої собiвартостi.
Витрати
При виробництвi продукцiї, виконаннi робiт застосовувати позаказний метод облiку витрат на
виробництво.
При списаннi прямих та розподiлi загальновиробничих витрат використовувати методи
позаказного поцехового облiку прямих та iнших (непрямих) операцiйних витрат. Базою розподiлу
загальновиробничих витрат при визначеннi собiвартостi вважати суму фактичної, нарахованої в
звiтному перiодi, основної та додаткової заробiтної плати основних виробничих робочихвiдрядникiв.
Дебiторська заборгованiсть
Поточна дебiторська заборгованiсть в балансi вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста
вартiсть реалiзацiї дебiторської заборгованостi визначається як сума поточної дебiторської
заборгованостi за винятком резерву сумнiвних боргiв.
Резерв сумнiвних боргiв визначається за методом застосування абсолютної суми сумнiвної
заборгованостi, у вiдповiдностi до якого, величина резерву визначається на основi аналiзу
платоспроможностi окремих дебiторiв.
Аналiз платоспроможностi окремих дебiторiв проводиться на кожну звiтну дату.
Безнадiйна дебiторська заборгованiсть пiдлягає негайному списанню з балансу пiдприємства.
Забезпечення
Забезпечення визнаються при виникненнi в результатi минулих подiй зобов’язання, врегулювання
якого, можливо, призведе до зменшення ресурсiв пiдприємства та сума якого може бути
достовiрно визначена.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовими коштами та їх еквiвалентами в фiнансовiй звiтностi визначаються грошовi кошти на
поточних рахунках, грошовi кошти в касi пiдприємства, грошовi кошти в дорозi та депозитнi
сертифiкати строком до трьох мiсяцiв.
При перерахунку доходiв, витрат та грошових коштiв, виражених в iноземнiй валютi,
середньозважений курс не застосовується.
Умовнi активи та зобов’язання
Умовнi зобов’язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов’язання розкриваються у
Примiтках до фiнансової звiтностi, за виключенням випадкiв, коли вiрогiднiсть зменшення
ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, є незначною.
Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються в Примiтках до
фiнансової звiтностi, якщо iснує вiрогiднiсть отримання вiд них економiчних вигiд.
Операцiйнi сегменти
Дiяльнiсть пiдприємства зосереджена в одному операцiйному та географiчному сегментi, що
включає виробництво та реалiзацiю машин та устаткування, їх установлення, монтаж, ремонт та
технiчне обслуговування Дохiд вiд вказаної дiяльностi складає бiльше 90 % загальної виручки. Всi

значнi активи, управлiнськi та адмiнiстративнi ресурси знаходяться в м.Харковi.
Новi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi
В 2013 роцi пiдприємство почало застосовувати всi МСФЗ, а також змiни до них та їх
iнтерпретацiї, якi набули чинностi з 1 сiчня 2013 року та мають вiдношення до його дiяльностi.
Змiн до МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi» ввели групування статей, представлених в
iншому сукупному капiталi. Статтi, якi можуть бути в подальшому некласифiкованi до складу
прибутку чи збитку, тепер повиннi бути представленi окремо вiд статей, якi нiколи не будуть
некласифiкованi. Цi змiни стосуються тiльки форми представленнi iнформацiї та не впливають на
фiнансовий стан чи результати дiяльностi пiдприємств.
МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi» встановив єдине для МСФЗ керiвництво по оцiнцi
справедливої вартостi. МСФЗ 13 не вказує на ситуацiї, коли пiдприємство повинне
використовувати справедливу вартiсть, а скорiше представляє iнструкцiю, яким чином повинна
бути розрахована справедлива вартiсть для цiлей МСФО, коли застосування справедливої вартостi
необхiдне або дозволяється.
Пiдприємства не зобов’язанi розкривати порiвняльну iнформацiю за перiоди до дати першого
застосування стандарту. Застосування МСФЗ 13 суттєво не вплинуло на оцiнку справедливої
вартостi, що проводиться пiдприємством.
МСФЗ 19 «Виплати працiвникам» (змiнений) внiс суттєвi змiни в визнання та визначення витрат
по винагородi працiвникам та припиненню трудових договорiв, а також в розкриття зобов’язань
по винагородам працiвникам.
Iншi переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, що включають змiни до таких стандартiв:
МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi» щодо перегляду способу представлення iншого
сукупного прибутку,
МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» щодо коригувань по
операцiям з урядовими позиками по ставцi, яка нижче ринкової; спецiальних правил для
пiдприємств, що застосовували МСФЗ, але не вказували про це в звiтi; спецiальних правил по
вiдображенню витрат по позикам при переходi на МСФЗ,
МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» щодо поправок, якi стосуються згортання
активiв та зобов’язань,
МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», вiдповiдно до якого вся спiльна дiяльнiсть буде
класифiкуватися або як спiльна дiяльнiсть, що консолiдується на пропорцiйнiй основi, або до якої
застосовується метод облiку участi в капiталi,
МСФЗ 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб’єктах господарювання», який
стосується розкриття iнформацiї пiдприємствами, яким належать долi в iнших пiдприємствах
МСБО 16 «Основнi засоби», що стосуються вiдображення в складi основних засобiв запчастин та
допомiжного обладнання,
МСБО 19 «Виплати працiвникам» стосовно реалiзацiї проекту по облiку виплат при звiльненнi та
пiсля звiльнення,
МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання» щодо поправок, якi вiдносяться до облiку податкових
вигiд при розподiлу результатiв в на користь держателiв iнструментiв власного капiталу,
МСБО 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть» по вiдношенню до сегментних даних в примiтках до
промiжної звiтностi
Застосування цих стандартiв суттєво не вплинуло на фiнансовий стан або результати дiяльностi
пiдприємства.
Ряд нових стандартiв, змiн до них та iнтерпретацiй, якi ще не вступили в силу станом на
31.12.2012 року, не враховувались при пiдготовцi даної фiнансової звiтностi. Пiдприємство планує
вказанi стандарти, змiни до них та iнтерпретацiї прийняти до виконання пiсля введення їх в дiю.
МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» розповсюджується на рiчнi звiтнi перiоди, що починаються 01
сiчня 2015 року чи пiсля цiєї дати. Керiвництво пiдприємства визнає той факт, що новий стандарт
суттєво змiнює порядок облiку фiнансових iнструментiв та, скорiш за все, вплине на фiнансову
звiтнiсть пiдприємства. Вплив вказаних змiн аналiзується пiдприємством. Можливiсть
дострокового застосування не розглядається.
Поправки до МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання», що стосуються згортання активiв та

зобов’язань вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються с 01 сiчня 2014 року чи пiсля
цiєї дати. Керiвництво вважає, що вказанi поправки суттєво не вплинуть на звiтнiсть пiдприємства,
так як у нього не має фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань, що пiдлягають взаємозалiку.
Примiтки: до "Звiт про фiнансовий стан" на 31.12.2013р.
Основнi засоби, нематерiальнi активи, iншi необоротнi матерiальнi активи.
Станом на 31.12.2013 року ПАТ "Завод "Червоний Жовтень" має у наявностi нематерiальних
активiв по первiснiй вартостi на суму 365 тис. грн.,
амортизацiя (знос) яких складає 158 тис. грн. Залишкова вартiсть становить 207 тис. грн.
При транформацiї незавершенi капiтальнi iнвестицiї увiйшли до складу основних засобiв.
Станом на 31.12.2013 року ПАТ "Завод "Червоний Жовтень" має в наявностi власнi основнi
засоби:
Наименування Балансова вартiсть (тис. грн.)
на 31.12.2012р. 31.12.2013р.
Будинки, споруди
3913 3530
Машини, обладнання 5292 4781
Транспортнi засоби 447 425
Iiнструменти, прилади 200 200
Iншi основнi засоби 4 4
Не введенi в експлуатацiю 255 45
Усього
10111 8985
Iнвестицiйна нерухомiсть
20 19
ВСЬОГО
10131 9004
Крiм того основнi засоби, якi є власнiснiстю ФДМ, тому не облiковується на балансi
79 79
Синтетичний та аналiтичний облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно чинному
законодавству України та НСБО № 7 "Основнi засоби". У бухгалтерському облiку та фiнансовiй
звiтностi вiдображенi данi про надходження, реалiзацiю, лiквiдацiю та iнше вибуття, ремонту
основних засобiв, iнвентаризацiї.
Iндексацiя основних засобiв у 2013 роцi не проводилась.
Амортизацiя (знос) нараховується вiдповiдно до чинного законодавства України та НСБО № 7
"Основнi засоби" по кожному об'єкту. Метод визначення зносу вибран у акцiонерному товариствi
прямолiнейнiй. Керiвництво Товариства вважає залишкову вартiсть основних засобiв
справедливою.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2013 року вiдсутня.
ПАТ "Завод "Червоний Жовтень" має в наявностi iнвестицiйну нерухомiсть по первiснiй вартостi
на суму 39 тис. грн., знос якої складає 20 тис. грн.
Залишкова вартiсть становить 19 тис. грн.,
Вiдстроченi податковi активи вiдсутнi.
Iншi необоротнi активи у акцiонерному товариствi вiдсутнi.
Запаси.
Станом на 31.12.2013 року виробничi запаси складають 1372 тис. грн., якi протягом звiтного
перiоду зменшились на 81 тис. грн.
Станом на 31.12.2013 року незавершене виробництво складає 10871 тис. грн., яке зьiльшилось на
4075 тис. грн..
Станом на 31.12.2013 року готова продукцiя складає 1094 тис. грн., яка протягом звiтного перiоду
зменшилась на 440 тис. грн..
Протягом звiтного перiоду оцiнка вибуття запасiв при їх вiдпуску у виробництво, продажу та
iншому вибуттi виконувалась на основi методу середньозваженої собiвартостi. Оцiнка запасiв за
методом середньозваженої собiвартостi базується на припущеннi, що розрахунок вартостi одиницi

запасiв виходячи iз середнiх цiн. Оцiнка проводиться по кожнiй одиницi запасiв шляхом дiлення
сумарної вартостi залишкiв таких запасiв на початок звiтного мiсяця.
Оцiнка запасiв на дату балансу вiдповiдає положенням прийнятої у акцiонерному товариствi
облiкової полiтики. Дооцiнка та уцiнка запасiв у 2013 роцi не проводилася. Облiк малоцiнних
необоротних матерiальних активiв вiдображується згiдно чинного законодавства України.
Дебiторська заборгованiсть
Станом на 31.12.2013 року дебiторська заборгованiсть складає 6648 тис. грн., яка протягом
звiтного перiоду зменшилась на 1826 тис. грн.,
а саме:
за товари, роботи, послуги складає 3396 тис. грн., яка протягом звiтного перiоду зменшилась на
1213 тис. грн.
за виданими авансами - 653 тис. грн., яка протягом звiтного перiоду зменшилась на 2001 тис. грн.
бюджетом дебiторська заборгованiсть складає 1640 тис. грн., яка протягом звiтного перiоду
збiльшилась на 959 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть складає 959 тис. грн., яка протягом звiтного перiоду
збiльшилась на 429 тис. грн.
Нараховано резерв сумнiвної заборгованостi методом застосування абсолютної суми сумнiвної
заборгованностi у сумi 117,4 тис. грн., а саме:
ФО-П Платовський В.В. - 5,2 тис. грн.
ФО-П Платовська Г.Г. - 39,9 тис. грн.
ТОВ ПП “Рада” - 72,0 тис. грн.
Холодная Л.В. - 0,3 тис. грн
У 2013 роцi списано прострочену дебiторську заборгованiсть за рахунок резерву сумнiвної
заборгованостi, а саме:
Приватна агрофiрма "Мюннт" - 6,8 тис. грн.
ПП ЗБМ Корпорацiя "Райагробуд" - 3,0 тис. грн.
ДП "Артемiвський ЗБМ" - 6,0 тис. грн.
Залишок резерву сумнiвної заборгованостi на 31.12.2013р. - 122,9 тис. грн.
Облiк грошових коштiв i розрахункiв здiйснюється згiдно "Положення про ведення касових
операцiй у нацiональнiй валютi", затвердженого
постановою Правлiння НБУ вiд 15 грудня 2004 року № 637.
Станом на 31.12.2013 року грошовi кошти та їх еквiваленти у нацiональнiй валютi складають 1511
тис. грн.
Станом на 31.12.2013 року витрати майбутнiх перiодiв складають 11 тис. грн.
Вiдомостi про власний капiтал
Статутний капiтал становить 600 000, (Шiстсот тисяч) грн., який роздiлений на 1 200 000 (Один
мiллiон двiстi) простих iменних акцiй,
номiнальна вартiсть однiєї простої iменної акцiї 0,50 (Нуль) грн. 50 коп.
У 2013 роцi згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв нарахованi дивiденти у сумi 1800 тис. грн.
- 1,5 грн. на 1 просту акцiю. На 31.12.2013 рiк залишок неотриманих
акцiонерами дивiдентiв складає суму 319 тис. грн.
Статутний капiтал внесений у сумi 600 000, (Шiстсот тисяч) грн., тобто на 100 вiдсоткiв.
Додатковий вкладений капiтал вiдсутнiй.
Резервний капiтал складає 150 тис. грн., який протягом звiтного перiоду не змiнився.
Iнший додатковий капiтал пiсля трансформацiї звiтностi складає суму 7 728 тис. грн. - це капiтал
створений при розподiлу прибутку минулих
рокiв i складається з Фонду розвитку виробництва у сумi 7 585 тис. грн. та Фонду соцiального
розвитку 143 тис. грн.
Дооцiнка основних засобiв, створена в 1995-1998рр. у сумi 11 618 тис. грн. була трансформована у
нерозподiлений прибуток.
Також у нерозподiлений прибуток увiйшли:
нерозподiлений прибуток 2011 року - 1505 тис. грн.
прибуток 2012 року - 358 тис. грн.

прибуток 2012 року — 1868 тис. грн.
та прибуток, виникший за рахунок змiни залишкової вартостi основних засобiв, а саме зменшення
зносу минулих рокiв на 3 144 тис. грн.
Загальна сума нерозподiленого прибутку на 31.12.2013рiк складає 18493 тис. грн.
Загальна сума власного капiталу акцiонерного товариства складає 26971 тис. грн., який протягом
звiтного перiоду збiльшився на 68 тис. грн.
Забезпечення наступних витрат i платежiв:
- забезпечення виплат персоналу 726 тис. грн.
Зобов'язання:
Облiк зобов'язань здiйснюється у вiдповiдностi до НСБО 11 "Зобов'язання".
Поточнi зобов'язання:
Кредиторська заборгованiсть складає 3933 тис. грн., яка протягом звiтного перiоду зменшилась на
1811 тис. грн.,
а саме:
- короткостроковi кредити банкiв - вiдсутнi,
- векселi виданi - вiдсутнi.
- за товари, роботи, послуги - 443 тис. грн., якi протягом звiтного перiоду збiльшилось на 237 тис.
грн.
- з одержаних авансiв - 2839 тис. грн., якi протягом звiтного перiоду зменшились на 1958 тис. грн.
- з бюджетом - 76 тис. грн., яка протягом звiтного перiоду зменшились на 133 тис. грн.
- зi страхування — 80 тис. грн., якi протягом звiтного перiоду зменшились на 39 тис. грн.
- з оплати працi — 176 тис. грн., якi протягом звiтного перiоду зменшились на 109 тис. грн.
- з учасниками — 319 тис. грн., якi протягом звiтного перiоду збiльшились на 191 тис. грн.
Доходи майбутнiх перiодiв вiдсутнi.
Примiтки: до "Звiт про сукупний дохiд" за рiк, що завершився 31.12.2013р.
Фiнансова звiтнiсть Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Червоний Жовтень"" складена на
основi даних бухгалтерського облiку, який ведеться
згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня
1999 року № 996-ХIV, з урахуванням внесених до
нього змiн та згiдно з затвердженими Нацiональними Стандартами бухгалтерського облiку та
МСФЗ для забезпечення єдиних (постiйних)
принципiв, методiв i процедур при вiдображеннi поточних операцiй в облiку.
Облiкова полiтика визначена наказоми ПАТ "Завод "Червоний Жовтень" "Про облiкову полiтику"
01.01.2012р. № 188 вiд 23.12.2011р.
Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi збiльшенням активiв або
зменшення зобов'язань. Витратами звiтного перiоду
визнаються або зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, що приводить до зменшення
власного капiталу акцiонерного товариства (за
винятком зменшення власного капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), за
умови, що цi витрати можуть бути достовiрно
оцiненi.
Витратами визнаються витрати певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання
якого вони здiйсненi.
Витрати на податок на прибуток включають податки, розрахованi у вiдповiдностi до чинного
законодавства України, з урахуванням суттєвих тимчасових рiзниць, якi були компенсованi або
виникли у звiтному перiодi.
Собiвартiсть реалiзованих товарiв визначається вiдповiдно до вимог НСБО № 9 "Запаси".
Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї складається з виробничої собiвартостi.
За умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена, доход у "Звiтi про фiнансовий стан"
вiдображається в момент находження активу або погашення зобов'язання, якi призводять до
збiльшення власного капiталу акцiонерного товариства.
За умови, що оцiнка витрат може бути достовiрно визначена, витрати вiдображаються у "Звiтi про
фiнансовий стан" в момент вибуття активу або збiльшення зобов'язання.

Доход вiд реалiзацiї матерiалiв вiдображається в момент вiдвантаження.
Витрати на податок на прибуток включають податки, розрахованi у вiдповiдностi до чинного
законодавства України, з урахуванням суттєвих
тимчасових рiзниць, якi були компенсованi або виникли у звiтному перiодi.
Примiтки до фiнансової звiтностi складенi згiдно до вимог НСБО та МСФЗ.
Доход (виручка) вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) за звiтний перiод становить - 26439 тис. грн.,
а саме:
дохiд вiд виробництва машин та устаткування для добувної промисловостi будiвництва - 25988
тис. грн.;
? дохiд вiд виготовлення тепла - 29 тис. грн.;
? дохiд вiд реалiзацiї пслуг — 422 тис. грн.
В статтi "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг" (ряд. 2050) вiдображена
виробнича собiвартiсть реалiзованої продукцiї, яка визначена згiдно Нацiональних Стандартiв
бухгалтерського облiку № 16 "Витрати" i становить у звiтному перiодi - 17597 тис. грн., а саме:
-прямi матерiальнi витрати - 7523тис. грн.;
-заробiтна плата - 1639 тис. грн.;
-нарахування на заробiтну плату у соцiальнi фонди - 598 тис. грн.;
-загально виробничi витрати - 6805 тис. грн.;
-iншi витрати - 1032тис. грн.
При цьому валовий прибуток (ряд. 2090), який розраховується, як рiзниця мiж чистим доходом i
собiвартiстю реалiзованої продукцiї дорiвнює - 8842 тис. грн.
В статтi "Iншi операцiйнi доходи" (ряд. 2120) вiдображенi суми iнших доходiв вiд операцiйної
дiяльностi, якi становлять в звiтному перiодi 1828 тис. грн., а саме:
-доходи вiд оренди - 531 тис. грн.;
-доходи вiд послуг транспорта - 2 тис. грн..
-доходи вiд реалiзацiї ТМЦ - 2220 тис. грн.;
-курсова рiзниця - 442
-дохiд вiд отриманих процентiв банка - 90 тис. грн.;
-дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi - 1 тис. грн.;
-дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти - 382 тис. грн.;
-iншi доходи - 160 тис. грн.
В статтi "Адмiнiстративнi витрати" (ряд 2130) вiдображенi витрати, пов'язанi з управлiнням та
обслуговуванням акцiонерного товариства, якi дорiвнюють - 4730 тис. грн., а саме:
-заробiтна плата адмiнiстративного персоналу - 1734 тис. грн.;
-нарахування на заробiтну плату в соцiальнi фонди - 581тис. грн.,
-налог i оренда землi - 607 тис. грн.,
-амортизацiя основаних засобiв, нематерiальних активiв - 128 тис. грн.;
-витрати на вiдрядження - 207 тис. грн.
-послуги банка - 126 тис. грн.,
-налог на воду - 7 тис. грн.,
-налог на екологiю - 6 тис. грн.,
-тепло i другi енергоносiї — 136 тис. грн.,
-послуги стороннiх органiзацiй - 866 тис. грн..
-iншi витрати загальногосподарського призначення - 332 тис. грн.
Витрати на збут - 1422 тис. грн., а саме;
-заробiтна плата персоналу - 159 тис. грн.;
-нарахування на заробiтну плату в соцiальнi фонди - 65 тис. грн.,
-амортизацiя основаних засобiв, нематерiальних активiв - 68 тис. грн.;
-витрати на вiдрядження - 257 тис. грн.
-тепло i другi енергоносiї - 15 тис. грн.,
-послуги таможнi, перевiзчикiв, желiзної дороги - 856 тис. грн..
-iншi витрати загальногосподарського призначення - 2 тис. грн.
Стаття "Iншi операцiйнi витрати" (ряд.2180) складають 2279 тис. грн., а саме:

-собiвартiсть реалiзованих ТМЦ - 177 тис. грн.;
-собiвартiсть витрат по орендi - 89 тис. грн.,
-втрати вiд курсової рiзницi - 384 тис. грн..
-безнадiйна дебiторська заборгованiсть - 2 тис. грн.;
-витрати соцiального призначення - 243тис. грн.;
-благодiйнiсть - 180 тис. грн.
-пiльговi пенсии (список 1 та 2) - 417 тис. грн;
- резерв сумнiвної заборгованостi — 117 тис. грн.
-iншi витрати - 670 тис. грн.
Прибуток вiд операцiйної дiяльностi (ряд. 2190) за звiтний перiод у акцiонерному товариствi
становить 2239 тис. грн. визначений як алгебраїчна сума валового прибутку, iнших операцiйних
доходiв, адмiнiстративних витрат, витрат на збут i iнших операцiйних витрат.
Iншi витрати — 32 тис. грн.
Сума прибутку вiд звичайної дiяльностi до оподаткування складає - 2207 тис. грн.
Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi який складає — 339 тис. грн., який складається з :
Чистий прибуток за звiтний перiод становить - 1868 тис. грн.
В роздiлi II "Звiту про фiнансовi результати" приведенi елементи операцiйних витрат (на
виробництво, збут, управлiння i iншi операцiйнi витрати), якi понесло акцiонерне товариство в
процесi своєї дiяльностi у звiтному перiодi за мiнусом внутрiшнього обороту (за мiнусом тих
затрат, якi увiйшли в собiвартiсть продукцiї, виробленої i спожитої самим акцiонерним
товариством. Усього цi витрати становлять 29137 тис. грн., у тому числi:
-матерiальнi затрати - 15722 тис. грн.
-витрати на оплату працi - 7118 тис. грн.
-вiдрахування на соцiальнi заходи - 2394 тис. грн.
-амортизацiя - 1151 тис. грн.
-iншi операцiйнi витрати - 2752 тис. грн.
Примiтки: до "Звiту про рух грошових коштiв" за рiк, що завершився 31.12.2013р.
У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi.
Операцiйна дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi.
Рух грошових коштiв в результатi операцiйної дiяльностi:
Операцiйна дiяльнiсть - це основний вид дiяльностi акцiонерного товариства з отримання доходу.
До форми № 3, протягом року коригувань та змiн не вносилось.
1. Рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi виникає, головним чином, як результат
основної дiяльностi акцiонерного товариства, що приносить доходи,
тобто:
-грошовi надходження вiд продажу товарiв та надання послуг;
-грошовi надходження вiд нагород рiзного характеру, комiсiйних зборiв;
-грошовi виплати постачальникам за товари та послуги;
-грошовi виплати службовцям, та iнше.
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод становить -1186 тис. грн.
(видаток).
2. Рух коштiв в результатi iнвестицiйної дiяльностi:
Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiв,
вiднесених до довгострокових фiнансових iнвестицiй, активiв, вiднесених до поточних;
фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти;
Грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльностi включає:
-грошовi витрати на придбання необоротних активiв;
-грошовi надходження вiд продажу необоротних активiв;
-iншi платежi.
Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтний перiод становить -340 тис.
грн. (надходження).
3. Рух коштiв в результатi фiнансової дiяльностi:
Фiнансова дiяльнiсть - це находження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї

цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими
цiнними паперами i включають такi статтi:
-сплаченi дивiденди;
-iншi платежi.
Чистий рух коштiв за звiтний перiод - 1613 тис. грн.
Залишок коштiв на кiнець звiтного перiоду становить - 1511 тис. грн.
Примiтки: до "Звiту про змiни в капiталi" за рiк що завершився 31.12.2013р.
Статутний капiтал ПАТ "Завод "Червоний Жовтень"становить 600 000 (Шiстсот тисяч ) грн. 00
коп., який роздiлений на 1 200 000 (Один мiльйон двiстi тисяч ) простих iменних акцiй, номiнальна
вартiсть однiєї простої iменної акцiї 0,50 (Нуль) грн. 50 коп.
Статутний капiтал ПАТ "Завод "Червоний Жовтень" не змiнювався в 2013 роцi. Додатковий
вкладений капiтал вiдсутнiй.
Резервний капiтал 150 (Сто п'ятдесят ) тис. грн., який протягом звiтного перiоду не змiнився.
Iнший додатковий капiтал пiсля трансформацiї звiтностi складає суму 7 728 тис. грн. - це капiтал
створений при розподiлу прибутку минулих рокiв i складається з Фонду розвитку виробництва у
сумi 7 585 тис. грн. та Фонду соцiального розвитку 143 тис. грн.
Дооцiнка основних засобiв, створена в 1995-1998рр. у сумi 11 618 тис. грн. була трансформована у
нерозподiлений прибуток.
Також у нерозподiлений прибуток увiйшли:
нерозподiлений прибуток 2012 року - 1505 тис. грн.
прибуток 2012 року - 358 тис. грн.
прибуток 2013 року — 1860 тис. грн.
та прибуток, виникший за рахунок змiни залишкової вартостi основних засобiв, а саме зменшення
зносу минулих рокiв на 3 144 тис. грн.
Загальна сума нерозподiленого прибутку на 31.12.2013 рiк складає 18493 тис. грн.
Загальна сума власного капiталу ПАТ "Завод "Червоний Жовтень" становить 26971 (Двадцять
шiсть дев'ятьсот сiмдесят одна) тис. грн., який протягом звiтного перiоду збiльшився на 68
(Шiстьдесят вiсiм ) тис. грн.
Iнформацiя про зв’язанi сторони
Сторони вважаються зв’язаними у тому разi, якщо одна iз сторiн має можливiсть контролювати,
здiйснювати суттєвий вплив на прийняття iншою стороною фiнансових чи виробничих рiшень.
Зв’язанi сторони включають акцiонерiв, що мають контроль чи здiйснюють значний вплив на
пiдприємство, управлiнський персонал вищого рiвня.
Протягом звiтного перiоду, що закiнчився 31.12.2013 року суттєвих операцiй з зв’язаними
сторонами не вiдбувалося.
Компенсацiя управлiнському персоналу вищого рiвня
Сукупна сума винагород у формi заробiтної плати, премiй, виплачена ключовому управлiнському
персоналу пiдприємства за 2012 та 2013 рiк склала 225,7 та 257,2 тис. грн. вiдповiдно.
Умовнi активи та зобов’язання
Податкове та митне законодавство в Українi може трактуватися по-рiзному та часто змiнюється.
Вiдповiднi державнi органи можуть оскаржувати трактування законодавства керiвництвом
пiдприємства та його застосування в процесi дiяльностi пiдприємства, та iснує можливiсть того,
що операцiї та дiяльнiсть, якi ранiше не оскаржувалися, будуть оскарженi. В результатi податковi
органи можуть нарахувати значнi суми податкiв, штрафiв та пени. Наслiдки оскарження
неможливо спрогнозувати, але керiвництво вважає, що вони будуть незначними.
Судових процесiв, якi б могли призвести до суттєвого збiльшення активiв чи зобов’язань
пiдприємства на дату складання не вiдбувається.
Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками
Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства включають торгову кредиторську заборгованiсть,
банкiвськi кредити, цiннi папери. Основною цiллю даних фiнансових iнструментiв є залучення
коштiв для фiнансування операцiй пiдприємства. Також пiдприємство має iншi фiнансовi
iнструменти, такi як: торгова дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти та короткостроковi

депозити.
Основнi ризики включають: кредитний ризик, ризик лiквiдностi та валютний ризик.
Полiтика управлiння ризиками включає наступне:
Кредитний ризик
Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Операцiї
з новими клiєнтами здiйснюються на основi попередньої оплати. Дебiторська заборгованiсть
пiдлягає постiйному монiторингу. Вiдносно кредитного ризику, пов’язаного з iншими
фiнансовими iнструментами, якi включають фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу, ризик
пов'язаний з можливiстю банкротства контрагента, при цьому максимальний ризик дорiвнює
балансовiй вартостi iнструменту.
Ризик лiквiдностi
Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi.
Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов’язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими
фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Валютний ризик
Валютний ризик визначається як ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента коливатиметься
внаслiдок змiни курсiв обмiну валют. Пiдприємство контролює валютний ризик шляхом
управлiння валютною позицiєю.
Управлiння капiталом
Пiдприємство здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання рентабельностi
капiталу, за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi та власного капiталу, таким чином, щоб
забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi. Керiвництво пiдприємства здiйснює огляд структури
капiталу на щорiчнiй основi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його
складовим ризики. На основi отриманих висновкiв пiдприємство здiйснює регулювання капiталу
шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та
погашення iснуючих позик.
Подiї пiсля звiтного перiоду
За перiод з 31 грудня 2013 року до дати затвердження фiнансової звiтностi подiй, якi б впливали
на фiнансову звiтнiсть не було.
Затвердження фiнансової звiтностi
Звiтнiсть була затверджена Загальними зборами 10 квiтня 2014 року.
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