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

ПАТ "МЕГАБЛНК"

3.3.2. МФО банку

351629

3.3.3. Поточний рахунок

2600210895

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

д/н

3.3.5. МФО банку

д/н

3.3.6. Поточний рахунок

д/н

3.4. Основні види діяльності
БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ
ЗНЕСЕННЯ
ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ НА БУДІВЕЛЬНОМУ МАЙДАНЧИКУ

*

.

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид д і я л ь н о с т і

1
Будівельні та монтажні роботи зведення несучих та
огороджувальних конструкцій будівель і споруд.
Опис

Номер ліцензії
(дозволу)

2
АВ№ 489737

Товариство планує постійно продовжувати термін дії ліцензії.

Дата видачі

3
22.10.2009

Державний орган, що видав

Дата
закінчення дії
ліцензії
(дозволу)

4

5

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у 19.10.2014р.
Харківській області.

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

немає засновників юридиних осіб

Код за
ЄДРПОУ
засновника
та; або
учасника
д/н

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

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

Місцезнаходження

д/н д/н д/н д/н

0.000000000000

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

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

Бондаренко Анатолій Михайлович

д/н д/н д/н

29.093200000000

Чігрінов Олег Васильович

д/н д/н д/н

29.089100000000

Кагановська Тетяна Євгеніївна

д/н д/н д/н

29.089000000000
Усього

87.271300000000

5. і .{формація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньообл.і кова чисельність працівників облікового складу - 43 особи, середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 3 особи,
працівників які працюють на умовах неповного робочого часу - немає. Фонд оплати праці
становить 641,0 тис. грн. Відносно попереднього року фонд оплати праці зменшився на
492,і тис. грн. Це пов'язано зі збільшенням чисельності працівників.
Кадрова програма емітента спрямована на забеспечєння рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам підприємства.
На протязі 2012 року ПАТ "ХСК" здійснювало будівельно-монтажні роботи жилого будинку
розташованого за адресою: пр.. Леніна, буд. 9 м Харків, Україна. З метою підвищення
оперативності регулювання будівництва на підприємстві систематично вдосконалюється
структура управління. Найважливішим фактором зросту ефективності, праці керівників,
фахівців та службовців є чіткий розподіл обов'язків та відповідальності, кожного з них.
Для. всіх працівників розроблені, затверджені та узгоджені із первинною профспілковою
організацією посадові обов'язки, з урахуванням кваліфікаційних характеристик. Вимоги
для кожної' категорії затверджуються із дотримуванням вимог щодо рівня підготовки та
стажу роботи.
На підприємстві створена та працює тарифно-кваліфікаційна комісія. Тарифікація робот
та присвоєння кваліфікаційних розрядів робочим здійснюється у відповідності з "Єдиним
тарифно-кваліфікаційним довідником для працівників будівельно-монтажних робіт".'

і

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

6.1.1. Посада

Генеральний директор

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

Гетманенко Ігор Петрович

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

д/н

6.1.4. Рік народження

1950

6.1.5. Освіта

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

5

6.1.7. Найменування підприємства та ТОВ "Альннс-Девелопмент", Генеральний директор
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки Генерального директора визначені статутом товариства.
Розмір виплаченої винагороди - згідно штатного розкладу.
Протягом своєї діяльності займав посади - менеджер, головний інженер, інспектор обласного комітету народного
контролю, науковий працівник, начальник техвідділу, начальник інформаційного відділу, Генеральний директор.
Загальний с таж роботи 36 років.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Протягом звітного періоду змін у персональному складі, щодо конкретної посадової особи не відбувалося.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

Голова Ревізійної комісії
Давидова Олена Анатоліївна

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

д/н

6.1.4. Рік народження

1973

6.1.5. Освіта

Вища

6.1.6. (/таж керівної роботи (років)

9

6.1.7. Найменування підприємства та начальник відділу ПАТ "Південспснбуд"
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Повноваженя та обов'язки Голови Ревізійної комісії визначені статутом товариства.
Працює без винагороди.
Займає посаду начальника відділу ПАТ "Південспенбуд" (місцезнаходження: м. Харків, вул. 23-Серпня, буд.34).
Протягом своєї діяльності займала посади - економіст, провідний економіст, керівник фінансового відділу.
Заіальїїими зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "Харківстальконструкцін", то відбулося
22.03.2011 р. переобрано на посаду Голови Ревізійної комісії на строк згідно Статуту.
Загальний стаж роботи 18 років.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Протягом звітного періоду змін у персональному складі, щодо конкретної посадової особи не відбувалося.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспорт них даних.

юсада

Головний бухгалтер

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

Щендригіна Людмила Миколаївна

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

д/н

6.1.4. Рік народження

1958

6.1.5. Освіта

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

9

6.1.7. Найменування підприємства та д/н
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Повноваженя та обов'язки Головного бухгалтера визначені згідно посадової інструкції. Розмір
виплаченої винагороди - згідно штатного розкладу.
Не займає посади на будь-яких інших підприємствах.
Протягом своєї діяльності займала посади - бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мас.
Загальний стаж роботи 37 рік.
Протягом звітного періоду змін у персональному складі, щодо конкретної посадової особи не відбувалося.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

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

Бондаренко Анатолій Михайлович

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

д/н

6.1.4. Рік народження

1965

6.1.5. Освіта

Виша

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

8

6.1.7. Найменування підприємства та д/н
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Повноваження тії,обов'язки Голови Спостережної ради визначені статутом товариства.
Винагорода не передбачена.
Протягом своєї діяльності займав посади- економіст, в.о. Голови правління, Голова правління, керівник
головного управління корпоративних прав, заступник директора. Загальний стаж роботи 17 років.
Інформація щодо посад та роботи на будь-яких інших підприємствах відсутня.
Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини немає.
Протягом звітного періоду змін у персональному складі, щодо конкретної посадової особи не відбувалося.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

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

Міроншіченко Денис Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДР1ЮУ юридичної особи

д/н

6.1.4. Рік народження

1979

6.1.5. Освіта

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

З

6.1.7. Найменування підприємства та Приватний підприємець
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки Члена Наглядової ради визначені статутом товариства.
Працює без винагороди.
Інформація щодо посад та роботи на будь-яких інших підприємствах відсутня.
Інформації щодо переліка попередніх посад, стажу керівної роботи та загального сгажу посадової осіби, емітент не
має.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Протягом звітного періоду змін у персональному складі щодо конкретної посадової особи не відбувалось.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

6.1.1. Посада

Член Ревізійної комісії

6.1.2. 1 Ірізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Савченко Алла Миколаївна

6.1.3.1 іаспортні дані фізичної особи
• (серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

6.1.4. Рік народження

1954

6.1.5. Освіта

Ниша

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

18

Ті

6.1.7. Найменування підприємства та Начальник ПЕО
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Повноваженя та обов'язки Члена Ревізійної комісії визначені статутом товариства.
Працює без винагороди.
Займає посаду головного економіста ПАТ "Харківстальконструкція" (місцезнаходження: м. Харків, вул.
Малом'яеницька, буд.2).
Протягом своєї діяльності займала посади - начальник ПЕО, інженер-економіста.
Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "Харківстальконструкція", ию відбулося
22.03.2011 р. переобрано на посаду Члена Ревізійної комісії на строк згідно Статуту.
Загальний стаж роботи 36 років.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Протягом звітного періоду змін у персональному складі, щодо конкретної посадової особи не відбувалося.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акцшми емітента
Посада

П.І.Б. посадової особи

Серія, номер, дата
Дата
видачі паспорту, орган, внесення
що видав
до реєстру

Кількість
акцій (штук)

Кількість за видами акцій
Від загал,
кількості акцій(%) прості іменні прості на привілейо привілейо
пред'явника
вані
в. на
іменні
пред'яви
0
0.00000000000
0
0
0
0
0.00000000000
0
0
0

Генеральний директор

Гетманенко Ігор Петрович

д/н д/н д/н

Д/'н

0

Голова Ревізійної комісії

Давидова Олена
Анатоліївна

д/н д/н д/н

д/н

0

Головний бухгалтер

Щендригіна Людмила
Миколаївна

д/н д/н д/н

д/н

0

0.00000000000

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Бондаренко Анатолій
Михайлович

д/н д/'н д/н

22.12.2004

288023

29.09323232323

288023

0

0

0

Член Наглядової ради

Мірошніченко Денис
Миколайович

д/н д/'н д/н

д/н

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член Ревізійної комісії

Савченко Алла Миколаївна д/н д/н д/н

д/н

0

0.00000000000

0

0

0

29.09323232323

288023

Усього

288023

0

0

0
0

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків"л а більше акцій емітента
Найменування юридичної _
особи

Іденти ф і каці
йний код за

Місцезнаходження

ЄДРПОУ
немає

д/н

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи

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

д/н д/н д/н д/н
Серія, номер дата видачі та
найменування орган)', який видав
паспорт

0

Кількість за видами акцій

0.000000000000

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

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

Прості
іменні
0

0

0

0

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

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

фізична особа

д/н д/н д/н

24.12.2004

288023

29.09323232323С

288023

0

0

0

фізична особа

д/н д/н д/н

24.12.2004

287982

29.089090909090

287982

0

0

0

фізична особа

д/н д/н д/н

24.12.2004

287981

29.088989898990

28798 і

0

0

0

863986

87.271313131313

863986

0

0

0

Усього

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

Чергові

Дата проведення

18.06.2012

Кворум зборів

100.000000000000

Опис

Позачергові

- Проведення загальних зборів ініціювало правління говарисгва.
Порядок денний:
1. Обрання робочих органів зборів.
2. Звіт Генерального директора ПАТ "Харківстальконструкція" про результати
фінансово-господарської діяльності за 2011р.
3. Звіт Ревізійної комісії за 2011 рік, затвердження висновків Ревізійної комісії.
4. Звіт Наглядової ради тПАТ "Харківсгалькоиструкція", затвердження висновків Наглядової ради
говарисгва.
5. Затвердження річного звіту і балансу ПАТ "Харківсгалькоиструкція" за 2011р.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку.
7. Розгляд питання про створення Дочірнього Нідприсгва Акціонерного Товариства
"Харківстальконструкція" Харківського Спеціалізованого Управління № 4 шляхом виділу з
Дочірнього Підприємтсва Акціонерного Товариства "Харківстальконструкція" Харківського
Спеціалізованого Управління № З частини майна, прав та обов'язків до нової юридичної особи.
8. Розгляд питання про кількісний та особистий склад комісії з виділу з Дочірнього ІІідіїрисмтсва
Акціонерного Товариства "Харківстальконсгрукція" Харківського Спеціалізованого Управління №
З частини майна, прав та обов'язків до Дочірнього Нідприсгва Акціонерного Товариства
"Харківсгалькоиструкція" Харківського Спеціалізованого Управілння № 4 та складання
розподільчого балансу.
9. Про доручення наглядовій раді, у відповідності до п.п. 16 пункту 8.12.47 Статуту, затвердження
розподільчого балансу та Статуту Дочірнього Підприства Акціонерного Товариства
"Харківстальконструкція" Харківського Спеціалізованого Управілння № 4.
10. Про затвердження нової редакції Статуту ПАТ "Харківстальконструкція".
- Пропозицій до переліку питань порядку денного не поступало.
- Результати розгляду питань порядку денного: питання порядку денного розглянуто, рішення по
питанням прийнято.

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕГАБАНК"

Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

09804119

Місцезнаходження

61002 Харківська область д/н м. Харків Артема, ЗО

І Іомср ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

А В №493225

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

23.10.2009

Міжміський код та телефон

(057) 760-20-87

Факс

(057) 714-06-12

Вид діяльності

професійна діяльність на фондовому ринку - депози гарна діяльність
(депозитарна діяльність зберігана цінних паперів)

Опис

Договір № 07-836 від 17.05.2011р.

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

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Харківська область , м. Київ вул. Грінченка, буд. 3

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

А В №581322

1 Іазва державної о органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

25.05.2011

Міжміський код та телефон

(044) 279-65-40, 279-13-25

Факс

(044)279-13-22

Вид діяльності

діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльность (депозитарна
діяльність депозитарію цінних паперів)

Опис

Договір № Е - 3724 від "17" гравия 2011 року.

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

Сфімов Юрій Костинтннович

Організаційно-правова форма

Підприємець - фізична особа

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

1372000793

Місцезнаходження

61010 Харківська область , м. Харків вул. Дружби Народів, 237, кв. 95

Номер ліцензії або іншого документа
па цей-вид діяльності

1775

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

057-756-01-28

Факс

д/н

Вид діяльності

аудиторська діяльність

Опис

Незалежний аудитор діє на піде ґаві свідоцтва серії BOO №956572 від
04.12.1996р., мас сертифікат аудитора серії А №002719 від 05.10.1995р.

!

(рішення ЛІІУ №36), гермін дії сертифіката продовжений до 05.10.2014р.
(рішення АІІУ №205/2). Свідоцтво про внесення до рессгру суб'єктів
аудиторської діяльності №1775 від 26.01.2001р. (рішення АІІУ №98),
рішення №221/3 від 04.11.2010р. продовжено до 04.11.2015р.

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

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування та
форма випуску

Номінальна
вартість
(грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
но.мінальна
вартість (грн.)

Доля \
статутному
капітал і.%

1

2

о
J

4

5

6

7

8

9

10

495000.00

100.000000
000000

29.04.2011 53/20/1/11

Опис

ХТУ ДКЦПФР

UA4000123111

Акція проста
Бездокументарні
бездокументарна іменні
іменна

0.50

990000

\4ета випуску акцій є створення підприємства.
Емітент не має інформації щодо здійснення торгівлі його цінними паперами на зовнішніх ринках.
Емітент не"планує укладати угоди з організаторами торгівлі цінними паперами про розміщення облігацій на біржах та в позабіржових торговельно-інформаціонних
системах.
Акції не включенні до лістингу цінних паперів емітента на фондових біржах.
Свідоцтво № 53/20/1/11 дата реєстрації 29.04.2011р., дата видачі 29.04.2011р. видано у зв"язку з переведенням Емітентом випуску іменних акцій документарної
форми існування у 'бездоку.ментарну форму існування (дематеріалізація) та приведенням діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України "Про
акціонерні товариства" (зміна найменування).

ОПИС БІЗНЕСУ
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ПЛТ "Харківстальконструкція" є правонаступником треста
"Харківстальконструкція" що було організовано 25.10.1966 р.
28.02.1992 р пєремейновано у орендне підприємство
"Харківстальконструкція", а 30.12.1994р. пєремейновано в акціонерне
товариство "Харк Івстальконструкц і.я" .
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім
звітним періодом
Товариство є юридичною особою від дати його державної реєстрації і
здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України
та Статуту товариства.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицій, щодо р е о р г а н і з а ц і ї з боку т р е т і х о с і б , протягом з в і т н о г о
пер і.оду, не б у л о .
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Підприємство здійснює бухгалтерський облік згідно наказу про облікову
політику, який передбачає порядок документообігу та відображення
окремих господарських операцій відповідно до норм діючого
законодавсьва у сфері бухгалтерського обліку.
ПАТ "Харкі встальконструкція" застосовує: комп'ютеризований спосіб
ведення бухгалтерського обліку з використанням плану рахунків
бухгалтерського обліку у відповідності до наказу міністерства
фї пане і в Украї ли.
Нарахування амортизації основних засобів здійснюється за
прямолінейним методом
Основними засобами вважаються такі активи - строк експлуатації яких
більше одного року, а вартість більше 2500 гри.
До малоцінних необоротних актинії? відносяться активи із вартістю до
1.000 гри., строк експлуатації яких більше одного року. Нарахування
амортизації відбувається у першому місяці використання у розмір)! 100%
іх вартості.
М є т од о ц і 11 ки в а р 'і; о с т і з а 11 а с їв:

при урахуванні у виробництві - ідентифікована собівартість;
при урахуванні"в готовой продукції - ідентифікована собівартість.
Дохід та витрати признавати та відображати відповідно до 2(C) 110.
Тексі аудиторського висновку

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
ЄФІМОВ ЮРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ
Ідентифікаційний номер 1372000793, п/р 26004199645001 у відділенні №
1. ХГРУ ПАТ Приватбанк", МФО 351.533
Місце проживання.: вулиця Дружби народів, будинок 237, квартира 95,

м. Харків, 6118, Україна; телефон 0(57)

756-01-28

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНІСТІ
ІІУЬЛЇ ЧІЮГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ХАРКі ВСТАЛЬКОНСТРУКДІ Я"
станом на 31.12.2012 року
Національній комісії, з цінних папері]? та фондовому рийку
Керівництву ПАТ "Харкі встальконструкція"

ЗВІТ ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Ми провели аудит попередньої фінансової звітності
Рублі чного акціоперного товариства "ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ" (колі
ЄДРПОУ 01413848: юридична адреса: Харківська область, м. Харків,
вулиця Джанкойська, будинок 76; тел. 0 (57)'/00-56-22, фактична адреса:
Харківська область, м. Харків, вулиця Джанкойська, будинок 7'6; тел.
0(57) 700-56-22; дата державної реєстрації 03 березня 1993 року, ще
додасться, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та
відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та
власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також з
стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та Інших
приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з
попередньо застосованих НСБО на МСФЗ (надалі разом - "попередня
фінансова звітність") .
Попередню фінансову звітність булю складено управлінським
персоналом із використанням описаної у (Примітці до річної фінансової
звітності за рік, що минув) концептуальної основи спеціального
призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того
вимагає МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних Стандартів фінансової
зв.і тності " .
і

Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування
інформації, яка буде використана для підготовки порівняльної
інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом
на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть
зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть
використані при складанні пертої фінансової З В І Т Н О С Т І за МСФЗ станом
на 31 .12.2013 року.
Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансову
зв.і тні сть
Управлінський персоналі несе відповідальність за складання
попередньої фінансової звітності згідно з вищезазначеною

концептуальною основою спеціального призначення, описаною у (Примітці
до річної фінансової звітності за рік, що минув). Управлінський
персонал також песо відповідальність за такий внутрішній контроль,
який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання
фінансової звітності,, що не містить суттєвих викривлень унаслідок
шахрайства або помилки.
В і ді юв і даль н і. с ть аудит о ра
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої
фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці
стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості.,
що попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказів стосовно сум та розкриті'і в у попередній
фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудиторів,
включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової
звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку них
ризиків, аудитори розглядають заходи внутрішнього контролю, що
стосуються складання суб'єктом господарювання попередньої фінансової
звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності
внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також
оцінку відповідності використаних облікових полі.тик, прийнятність
облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку
загального подання попередньої фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні, та прийнятні аудиторські
докази для висловлення нашої думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Висловлення думки:
Па нашу думку фінансова звітність відображає достовірно, в усіх
суттєвих аспектах фінансовий стан публічного акціонерного товариства
"ХАРКІВСТАЛВКОНСЇРУКЦЇЯ" станом на ЗІ грудня 2012 року, його*
фінансові результати, рух грошових кошті.]?, змін у власному кап і.талі
за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності.
У зв'язку з тим, що пас було призначено аудиторами публічного
акціонерного товариства " ХАРКІВСТАЛЬКОНС'ГРУКЦІЯ"" протягом 2012
року, ми не мали можливості бути присутніми при проведенні
інвентаризації активі/в та зобов'язань на початок цього періоду або
впевнитися щодо кількості активів та зобов'язань іншим способом,
оскільки не були запрошені для проведення цієї процедури. Оскільки
залишки активів та зобов'язань на початок періоду впливає на
визначення результатів операцій, ми не мали змоги визначити, чи
потрібні коригування результатів операцій та суми накопиченого
нерозподіленого прибутку на початок періоду 201.2 року. Паша

аудиторська думка щодо фінансової звітності за період, що закінчився
31 грудня 2012 року була відповідно модифікована. Паша думка щодо
фінансової звітності за поточний період також модифікована внаслідок
можливого впливу цього питання на порівнянність даних поточного
періоду і відповідних показників.
На думку аудиторів, аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)
є умовно-позитивним (існує несуттєва невпевненість, але не
всєохопна). Підставою для модифікації є те, що аудитори не
спостерігали за інвентаризацією наявних активів та зобов'язані: станом
па 31 грудня 2012 року, оскільки не був запрошені для проведення цієї
процедури публічного акціонерного товариства "
ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ", що с повним обмеженням аудиту. Проте
коригування на думку аудиторів які могли б бути необхідними після
проведення інвентаризації суттєво не вплинули би на достовірність та
об'єктивність фі нансової звітності.
На думку аудиторів, за винятком впливу коригувань, що могли би бути
потрібні, якщо аудитори були би в змозі підтвердити кількість актив, мі
та зобов'язань, повний пакет фінансової звітності справедливо й
достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображає фінансовий стан
публічного акціонерного товариства " ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ" станом
на 3.1.12.2012 року його фінансові результати, рух грошових коштів,
змін у власному капіталі за рік, що закінчився на зазначену дату,
відповідно Міжнародних стандартів фінансової звітності. Дані
фінансової звітності публічного акціонерного товариства "
ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ", на думку аудиторів, відповідають даним
обліку. Також дані окремих форм звітності не суперечать одна одній у
відповідності до наказу Міністерства Фінансів України "Методичні
рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової
звітності" від 22.12.2008 року № 1324 (із змінами, внесеними згідно з
Наказами Міністерства фінансів від 29.12.2009 року № 1372; від
13.02.2010 року № 72; від 12.01.2011 року № 10; від 13.06.2011 року №
722) .
Не вносячи додаткових застережень до цього аудиторського висновку
(звіту незалежного аудитора), привертаємо увагу та той факт, що в
найближчому майбутньому публічне акціонерне товариство "
ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ"
буде продовжувати відчувати вплив
нестабільної економіки в країні. Наслідками цього є суттєва
невизначеність, яка може впливати на майбутні, операції, відшкодування
вартості активів публічного акціонерного товариства
"ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ" та здатність обслуговувати та сплачувати
свої борги. Публічне акціонерне товариство "ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ"
функціонує в нестабільному економічному середовищі в країні та у
світі. Ккопом і.чна стабільність буде значною мірою залежати від
ефективності фіскальних та інших заходів, які проводить Уряд України
та світова спільнота. Не існує чіткого уявлення, які заходи будуть
здійснені у зв'язку з існуючою економічною ситуацією. Ми не маємо
змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив па
фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи
Акціонерного Товариства на найближчі. 1.2 місяців. Проведений аудит, в

свою чергу не виявив суттєвих внутрішніх причин та подій у публічному
акціонерному товаристві "ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦТЯ", які мали би вплив
на можливість безперервної діяльності протягом 12-місяців її і еля
зві тної дати.
Висновок
На нашу думку, попередня фінансова звітність станом на
31.12.2012 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату, складена і;
усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи
спеціального призначення, описаної у (Примітці до річної фінансової
звітності за рік, що минув), включаючи припущення управлінського
персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть
чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті, на
дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет
фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.
Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання
. Ми звертаємо увагу на (Примітку до річної фінансової звітності
за рік, що минув), яка пояснює ймовірність внесення коригувань у
вхідні, залишки балансу на Ої. 01. 2012 р. та попередню фінансову
звітність за 2012 рік під час складання балансу першого повного
пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на ЗІ. .12.2013 року. Також
звертаємо увагу па те, що тільки повний пакет фінансової звітності за
МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фінансовий результат), по
два Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти
про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, і відповідні
примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що
вимагається М С Ф З ) , може забезпечити достовірне відображення
фінансового стану публічного акціонерного товариства
"ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ", результатів його операційної діяльності, та
руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо
цього питання.
Попередню фінансову звітність публічного акціонерного товариства
"ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ" було складено в процесі зміни концептуальної
основи з НСБО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність
публічного акціонерного товариства " ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ" може
бути не прийнятною для інших цілей.
Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути
представлено відповідним органам Національної комісії з пінних
паперів та фондового ринку.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Інша допоміжна інформація.
Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до
Вимог до аудиторського висновку при розкритім інформації емітентами
цінних папері!? (крім емітенті.!? облігацій місцевої позики),
затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового

ринку 2 9 вересня 2011 року
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Вартість чистих активів товариства не відповідає вимогам
законодавства України (п.З ст. 155 Ц К У ) .
Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала
аудиту, та іншою Інформацією, що розкривається емітентом цінних
паперів та подасться до НКЦГІФР разом з фінансовою звітністю (МСА 72С
"Відповідальність аудитора щодо іншої Інформації в документах, ще
мі.стять перевірену аудитором фінансову звітність") по результатам
аудиту не виявлено.
Критерії значних правочинів визначені статтею 7 0 Закону України "Про
акціонерні товариства" та визначено значними (10 і більше відсотків
вартості активів публічного акціонерного товариства "
ХЛРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ"
за даними останньої річної фінансової
звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"
по результатам аудиту не здійснювалось.
Публічиє акцлоперне товариство "ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ" дотримується
принципів корпоративного управління, які затверджені Запальними
зборами акціонерів. Публічне акціонерне товариство"
"ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ"
застосовує систему внутр Ішнього контролю,
яка полягає в перевірці вже виконаних операцій з метою перевірки їх
па відповідність інструктивним матеріалам, вказівкам та нормативним
актам чинного законодавства України.
Інформація, отримана в результаті аудиторських процедур, а саме
Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків, не виявила суттєвого
викривлення фінансової звітності, публічного акціонерного товариства "
ХАРК.І.ВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ" за 2012 рік, згідно вимог МСА 240
"Відповідальність аудитора що стосується шахрайства при аудиті.
Ф і нансової зві тиост і".
Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):
1. Повне найменування:
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЄФІМОВ
ЮРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ.
1. Сертифікат аудитора сері.я "А" № 002719, який виданий на підставі
Закону України "Про аудиторську діяльність" рішенням Аудиторської
палати України 05 жовтня 1995 року № 36 та термін чинності
сертифікату продовжено рішенням Аудиторської палати України від ?А
вересня 2009 року № 205/2 до 05 жовтня 2014 року.
2. Свідоцтво № 17 7 5 про внесення до Реєстр аудиторських фірм та
аудиторів, що затверджено рішенням Аудиторської палати України від 04
листопада 2010 року № 221/3 та чинне до 04 листопада 2.015 року.
3. Свідоцтво серії "АБ" № 000979 про внесення до Реєстр аудиторів,
які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що
здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, виданого на підставі
рішення НКІЦІФР України від 24 листопада 2009 року № 1484, та чинне до
0 4 J їй є т о и а да 2 015 р о ку.
Дата 1 помер договору на проведення аудиту:
Договір на проведення аудиту річної фінансової звітності
від 28
лютого 2013 року за № 12.
(При укладанні договору було досягнуто згоди відносно точного
характеру завдання, а також форми та змісту аудиторського висновку.)

Дата початку і лата закінчення проведення аудиту:
Дата початку 28 лютого 2013 року
Дата закінчення - 2 6 квітня 2013 року.
Фізична особа-підприемець
Ю.К. Єфімов
(сертифікат
аудитора серії "А" № 002719, виданий рішенням Аудиторської' надати
України від 05 жовтня 1995 року № 36, сертифікат чинний до 0 5.10.2ОМ
Р

:

м. п. .

Дата а у д и т о р с ь к о г о в и с н о в к у .
Аудиторський висновок складено
26 к в і т н я 2013 р о к у за № 17
у 3-х
п р и м і р н и к а х , 2 з к о т р и х о т р и м а л о ПАТ "ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ".
А д р е с а : У к р а ї н а , 6 1 1 8 4 , Х а р к і в с ь к а о б л . , м . Х а р к і в , в у л и ц я Дружби
н а р о д і в , будинок 237, к в а р т и р а 95;
тел. 0(57)756-01-28; e-mail:
У.Lev@mai 1 . r u

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні
ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін;
інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює
діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення
на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг)
емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними
видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі
постачання
ПАТ " Х а р к і в с т а л ь к о н с т р у к ц і я " з а й м а є т ь с я б у д і в е л ь н о - м о н т а ж н и м и
роботами.
Конкурентами с б у д і в е л ь н і о р г а н і з а ц і ї р е г і о н у .
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
ПАТ

"Харківстальконструкція"
Станція техобслуговування
Котел е л е к т р и ч н и й
Виробничо-складська база
Кран к о з л о в и й
Кран МКГ 2 5БР
А в т о к р а н МАЗ 3 5 3 3 4СМК101
А і vr о к р а н КС 3 5 62МАЗ
А в т о к р а н Г'Я 357 5

здійснило
- 1970г.
- 2 0 05г.
- 1987г.
і
- 19751 .
- 1990г.
- 19 9 7 г .
-,198 3г.
- 198 7 г .

продаж о с н о в н и х

засобів:

Інформація про основні засобиемітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видагків, в тому
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

ПАТ "Харківстальконструкція" володіє основними засобами первісною
вартістю - 9464 тис.грн. ,залишкова вартість становить 4543 тис.гри.:
машини та обладнання "І 110 тис. грн.,
будинки та
споруди 179 тис. грн.,
транспортні засоби 3174 тис. грн.,
інструменти,
прилади,
інвентар (меблі) 80 тис.грн.
Ступінь зносу складає 66 відсотків.
Всі основні, засоби, що знаходяться на балансі підприємства,
використовуються ним в повному обсязі.
Обмежень на викоростання майна товариство немає.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
Нестабільність цін на материальна ресурси.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, неня, неустойка) і компенсацій
за порушення законодавства
У звітному році штрафи і компенсації за порушення чинного
законодавства відсутні.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капі галу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Ф і нансування господарської ді яльност і ПАТ "Харк і встальконструкці я"
здійснюється за рахунок власних обігових коштів та за рахунок
залучених позикових коштів. Правління ПАТ "ХСК" планує провести у
2012 році, комплексний план організаційно-технічних заходів щодо
отримання зниження витрат та збільшення доходів, з метою покращення
фінансового стану підприємства, а саме: вдосконалення систем
управління, бюджетування, планування, а також мотивації
спі проб і тникі в.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
Укладених, але не виконаних договорів на кінець звітного періоду
немає.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо
розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану,
опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в
майбутньому)
Планується збільшити обсяг виконаних будівельно-монтажних робіт.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути иа діяльність емітента в майбутньому)
Підприємство планує своєчасно виконати взяті з о б о в ' я з а н н я та досягти
запланованого рівня Прибутковості. Освоєння нових технологій та
В И р о б і 15 .

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
га розробку за звітний рік
Досліджень та розробок за звітний період не було.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сгорони, змісі
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
1. Господарський суд Х а р к і в с ь к о ї о б л а с т і ТОВ " І і г г є р е н е р г о м о н т а ж " пре
с т я г н е н н я з ПАТ " Х а р к і в с т а д ь к о н с т р у ц і я" суми в р о з м і р і 8 7 8 8 4 . 8 0 гри
'.та судового з б о р у з г і д н о справи № 5 0 2 3 / 3 4 7 4 / 1 2 .
2 . З г і д н о рішення суду була с т я г н у т а з а б о р г о в а н і с т ь з а договором
п і д р я д у в і д 1 3 . 0 1 . 2 0 0 9 р . № 01-09 в р о з м і р і 8 5 4 0 3 9 , 7 9 г р н . Постанова
Х а р к і в с ь к о г о а п е л я ц і й н о г о г о с п о д а р с ь к о г о суду справа № 6 6 / 3 5 3 - 1 0 .
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
За результатами звітного періоду дивіденди не нараховувались та не
спJіачувajіись.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )
Найменування основних
засобів
1 .Виробничого призначення
- будівлі та споруди

Власні основні засоби
(тис.грн.)

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

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

5990.000

4543.000

0.000

0.000

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

на кінець
періоду

5990.000

4543.000

179.000

179.000

0.000

0.000

179.000

179.000

- машини та обладнання

3560.000

1110.000

0.000

0.000

3560.000

1110.000

- транспортні засоби

2056.000

3174.000

0.000

0.000

2056.000

3174.000

195.000

80.000

0.000

0.000

195.000

80.000

2.Невиробничого призначен

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5990.000

4543.000

0.000

0.000

5990.000

4543.000

- інші

- інші
Усього

Пояснення: ПАЇ "Харківстальконструкція" володіє основними засобами первісною вартістю 94 64 тис. грн., залишкова вартість становить 4543 тис. грн.:
-машини та обладнання 1110 тие. грн., будинки та споруди 17 9 тис.
гри., транспортні засоби 3174 тис.грн.,інструменти, прилади, інвентар (меблі;
8 0 тис. грн.
Ступінь зносу складає 66 відсотків.
Всі основні засоби, що знаходяться на балансі підприємства, використовуються
ним в повному обсязі .
Обмежень на викоростання майна товариство немає.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника

За звітний період

Розрахункова вартість чистих активів
Статутний капітал
Скоригований статутний капітал
Опис

За попередній період

-7436
495

-5979
495

495

495

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій
ДКЦІІФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та 1 Іоложення (стандарт)
бухгалтерського обліку 2"Баланс",затвердженого 1 Іаказом Міністерства фінансів
України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою:
Чисті активи = Необоротні активи * Оборотні активи < Виграти майбутніх періодівДовгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і
платежів - Доходи майбутніх періодів

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(-5979.000 тис.гри. ) менше скоригованого
статутного капіталу(495.000 тис.гри. ).Згідно статті 155 п.З Цивільного кодексу України
товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капітал), га
зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку Треба взяти до
уваги, що мінімальний статутний капітал AT на кінець звітного періоду становить 1255

•

тис.гри.Це свідчить про те. що згідно статі 155 п.З Цивільного кодексу України AT
підлягає ліквідації

V

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

Дата виник
нення

Непогашена
частина боргу
(тис.грн.)

Дата
Відсоток за
корист. коштами погашення
(% річних)

Кредити банку, у тому чи:лі :

X

0.00

X

X

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.00

X

X

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):

X

0.00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.00

X

X

За векселями (всього)

X

0.00

X

X

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

X

0.00

X

X

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

X

0.00

X

X

Податкові зобов'язання

X

26.00

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.00

X

X

Інші зобов'язання

X

18963.00

X

X

Усього зобов'язань

X

18989.00

X

X

Опис:

і

Загальна сума поточних зобов'язань складає на
31.12.12 складає - 18989 тис. грн., у г. ч. кредиторська
заборгованість за товари, роботи, послуги складає 16532 тис гри., за розрахунком з бюджетом - 26 тис
гри., зі страхуванням - 9 тис гри., поточні зобов'зання
за розрахунками з оплати праці складають - 54 тис
грн., з учасниками - 3 тис грн., інші поточні
зобов'язання складають - 2365 тис грн.

»

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

Рік

У тому числі позачергових

1
2

2010

1

0

2011

1

0

3

2012

1

0

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

Ні

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше

д/н

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

X
X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями ( таємне голосування )

X
X

Підняттям рук
Інше

X

д/н

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді
Гак

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін до статуту товариства

X

1 [рийнятя рішення про зміну типу товариства

X

І [рийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

1 [рийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

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

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), прийняття
рішення про дострокове припинення їх повноважень
Інше
Позачергових зборів не проводилося.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні) ?

•

х

Ні

Органи управління

Який склад наглядової ради ( за наявності)?
(осіб)
2

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

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

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

Ні

Стратегичного планування

X

Аудиторський

X

3 питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші

д/н

інші

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу в акціонерами 11 і
(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

Інше
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
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше

X

д/н

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та
обов'язками ?
Гак

Ні

Новий член наглядової ради самосадно ознайомився із змістом внутрішніх документів
акціонерною товариства

X

Ьуло 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
Інше

X

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію ? (гак/ні)
Кількість членів ревізійної комісії

2

Так

осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 1
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів,
засідань наглядової ради та засідань правління ?
Загальні збори
акціонерів

Засідання
наглядової ради

Засідання
правління

Члени правління ( директор )
Загальний відділ
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
Юридичний відділ ( юрист )
Секретар правління
Секретар загальних зборів
Секретар спостережної ради
Корпораї ивний секретар
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з
акціонерами
Інше

Головний бухгалтер.

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

Наглядова
рада

Виконавчий Не належить до
орган
компетенції
жодного органу

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Пі

Ні

Обрання голови та членів ревізійної комісії

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету
Обрання та відкликання голови правління
Обрання та відкликання членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління

Ні

"Гак

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Гак

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління

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

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт "
інтересів

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

Гак
Положення про загальні збори товариства

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган (правління)

X

1 Іоложення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше

д/н

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

1

Фінансова звітність, результати діяльності

Копії
Інформація
Документи
Інформація Публікується
розмішується
у
надаються
для
документів
розповсюджу
пресі,оприлюд ознайомлення надаються на власній
ється на
безпосередньо на запит
інтернеї
нюється в
загальних
загальнодосту
в
сторінці
зборах
акціонера
пній
акціонерному
акціонерного
інформаційній товаристві
товариства
базі ДКЦПФР
про ринок
цінних
паперів
Гак

Ні

Так

Так

Так-

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

Так

Ні

Гак

Так

Так

Інформація про склад органів управління
товариства

Так

Так

Гак

Так

Гак

('гатут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

1 Іротоколи загальних зборів акціонерів після
їх проведення

Так

Ні

Гак

Так

Гак

Розмір винагороди посадових осіб AT
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку ? (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

>Ікий орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?
Так
Загальні збори акціонерів
І Іаглядова рада

Ні
X

X

1 Іравління або директор
Інше
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років ? (так/ні)

X

З якої причини було змінено аудитора ?
Ні

Гак
Не задовольняв професійний рівень

X

1 Іе задовольняли умови угоди з аудитором

X

Аудитора було замінено на вимогу акціонерів

X

Інше

Аудитора не було змінено.

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

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудкту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились
Інше

Ні

X

д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу ?
Гак
3 власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради

Ні

X
X
.

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше

д/н

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планус ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років '.'
Ні

Так
Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків
X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше

д/'н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?
Гак, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Гак, плануємо розпочати переговори
Гак, 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 бірж чи торгово-іформаційних систем
протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ?
Так
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України протягом останніх трьох років?Ні
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі особа)?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи
Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
суду
Інше

протягом звітного періоду не змінювало особу, яка веде облік прав

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління '? (так/ні)
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття :

Ні

яким органом управління прийнятий : д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління '?
(так/ні)
,
укажіть яким чином його оприлюднено : д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання / д/н
недотримання кодексу корпоративного управлінния ( принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на
джерело розміщення їх тексту ), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Звіт про корпоративне управління

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

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема
загальний стаж аудиторської діяльності;
д/н
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;
Д/н

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року;
Емітент не є фінансовою установою
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора;
Емітент не є ф і нансовою установою
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п'яти років;
Емітент не с фінансовою установою
стягнення, застосовані до аудигора Аудиторською палатою України протягом року, та
факси подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг.
Емітент не є фінансовою установою
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема
наявність механізму розгляду скарг;
Емітент не є фінансовою установою
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги:
Емітент не є фінансовою установою
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг);
Емітент не є фінансовою установою
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою
та результати їх розгляду.
Емітент не є фінансовою установою

Підприємство

І Тублічне аілпонерне товариство "Харківстальконсгрукція''

Коди
Дата (рік, місяць, число'

Територія

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Организаційно-правова форма господарювання

2013

Оі

()]

за СДРІЮУ

01413848

за КОАТУУ

6310136300

заКОПФГ

230

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Орган державного управління jJE_BH3I [АЧКГЮ

за СПОДУ

Вид економічної ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ 1 НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ
Середня кількість працівників (І) 43
Одиниця виміру, гис. гри.
Адреса 61045 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ М. ХАРКІВ ДЖАІІКОИСЬКА, 76

41.20

за КВЕД

Складено (зробити позначку "У" у відповідній клітинці)
за положеннями (стандартами) бухгалтерського ооліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс на " 3 1 " грудня 2012 р.
Форма № І
Актив
1

1801001

Код за ДКУД
На початок звітного
Код рядка
періоду
2

Па кінець звітної о
періоду
І

3

І Необоротні активи
1 Іематеріальпі активи:
залишкова вартість

010

первісна вартість

011

накопичена аморгізація

012

(

020

Незавершені капітальні інвестиції

...
-

---

- )

( - )

--

-

Основні засоби:
залишкова вартість

030

5990

4543

первісна вартість

0.31

9335

9461

знос

032

( 3345 )

( 4921 )

справедлива (залишкова) вартість

035

первісна вартість

036

-...

---

накопичена амортизація

037

( -- )

( -- )

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

495 1

195 1

Інші фінансові інвестиції

045

----

-

Довгострокові біологічні активи:

Довгострокові фінансові інвестиції:

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

1 Іервісна вартість інвестиційної нерухомості

056

Знос інвестиційної нерухомості

057

Відстрочені податкові активи

060

Гудвіл

065

Інші необоротні активи

070

Гудвіл при консолідації

075

---

Усього за розділом І

080

1 1009

9551

1842

724

(

-

- )

(

--

і

57

68

~
...

II. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси

100

поточні біологічні активи

1 10

незавершене виробництво

120

-- *
--

готова продукція

130

25

Товари

140

--

Векселі одержані

150

322

-

160

1254

1 196

161

1254

1 196

162

( - )

( -- )

38

Дебіторська заборгованість <а товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційиа вартість
первісна вартість
резерв сумнівних боргів

t

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом

170

5

19

за виданими авансами

180

3 нарахованих дохідів

190

--

Із внутрішніх розрахунків

200

----

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Поточні фінансові інвестиції

220

794

--

-..
--

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті

230

6

у т.ч. в касі

231

в іноземній валюті

240

--

Інші оборотні активи

250

750

Усьої о ча розділом 11

260

4998

111. Витрати майбутніх періодів

270

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

Пасив

Код рядка

1

2

-2002

--

--16007

280

Баланс

25

11553

На початок звітного

1 Іа кінець звітного

періоду

періоду

3

4

1. Власний капітал
Статутний капітал

300

Пайовий капі гал

310

Додатковий вкладений капітал

320

495

495

--

---

Інший додатковий капітал

330

1439

Резервний капітал

340

41

41

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

( 7954 )

( 94 1 1 )

Неонлачепий капітал

360

- )
- )

--

1

370

(
(

(

Вилучений капітал

(

--

1

Накопичена курсова різниця

375

(

- )

( - )

Усього за розділом І

380

-5979

-7436

1439

II. Забеепечення наступних виплат і платежів
Частка меншості

385

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Сума страхових резервів

415

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

І Іі.іьове фінансування

420

Усього за розділом II

430

------

-

-...
--

-

-

III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків

•140

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстроченні податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов"язання

470

Усього за розділом III

480
IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

1 Іо точна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

Векселі видані

520

5884

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

5.30

13846

16532

17

26

Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів

540

з бюджетом

550

»

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

2

і;

з оплати праці

580

14

54

з учасниками

590

3

3

із внутрішніх розрахунків

600

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

605

--

-

утримуваними для продажу
Інші поточні зобов'язання

610

2220

2365

Усього за розділом IV

620

21986

18989

630

-

-

640

16007

! 1553

V. Доходи майбутніх періодів
Баланс

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.
(2) 3 рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги

(421)

Облікова політика ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРІІОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ" регламентується чинним
законодавсіво.\і України та І Іаказом по І ІАТ"ХАРКІВСТАЛЬКОІ ІСТРУКІЦЯ" "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку"
від 12 січня 2012 року N" 3.
За результатами аналізу облікової політики можна зробити висновки, щодо певних коригувань, які зроблено ПАЇ
"ХАРКГОСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ", при складанні фінансових звітів за МСФЗ ,а саме:
переглянута вартість основних засобів та їх визнання на предмет корисності:

переглянуті методи амортизації, щодо визначення за найменшого s двох показників: собівартості або чистої вартості реалізації:
"

розглянута оцінка оборотних активів, призначених для продажу.

Основні засоби:
Основні засоби відображаються за первісною вартісно.
- Первісна вартість основних засобів на 01.01.2012 року складає - 9 335 тис. гри.,
- Знос - 3 3-15 тис. грн
- Залишкова вартість - 5 990 тис. грн.
Протягом 2012 року придбано основних засобів па - 312 тис. гри.
Станом на 31.12.2012 року у ПАТ "ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ" г в наявності власні основні засоби
- по первісній вартості па суму - 9 464 тис. гри.;
- амортизація (знос) яких складає - 4 921 тис. грн.;
- залишкова вартість становить - 4 543 тис. грн
Синтетичний та аналітичний облік основних засобів здійснюється відповідно чинному законодавству України та МСВО 16 "Основні засоби"
У бухгалтерському обліку та фінансовій звітності відображені дані про надходження, реалізацію, ліквідацію та інше вибуття, ремонту
основних засобів, інвентаризації. Дооцінка та уцінка у 2012 році не проводилась. Для відображення у обліку оцінки основних засобів
підприємством обрано, згідно МОЮ 16 "Основні засоби" - модель собівартості. Методи визначення амортизації (зносу) вибрані \ 1ІАЇ
"ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІ-Я" протягом звітного періоду не змінювались.
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств складають станом на 31 грудня 2012
року І 95 1 гис. гри які протягом звітного періоду не змінились
Станом па 3 1 грудня 2012 року відстрочені податкові активи складають 57 тис. три., які протягом звітного періоду зменшились па І 1 гис. ірн
Запаси
Виробничі запаси станом на ЗІ грудня 2012 року складають 724 тис. грн.. які протягом звітного періоду зменшились на 1118 тис грн
Виб> пя виробничих запасів відображається за методами ідентифікованої та середньозваженої собівартості відповідної одиниці запасів
Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що враховуються на рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"
списувалася з балансу повністю при передачі в експлуатацію з наступною організацією оперативного обліку в місцях експлуатації. Оцінка
запасів па дату балансу відповідає положенням прийнятої у ІІУБЛІЧІ IE АКІ1101ІЕРІ IE ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСТАЛЬКОІІСТРУК1 ЦЯ"
облікової політики.
Дооцінка та уцінка запасів у 2012 році не проводилася . Метод оцінки вибуття запасів на протязі звітного періоду не змінювався. Облік
малоцінних необоротних матеріальних активів відображується згідно чинного законодавства України
Станом на 3 1 грудня 2012 року готова продукція складає 38 тис. гри., яка протягом звітного періоду збільшилась на 13 тис. грн
Станом на 3 1 грудня 2012 року векселі отримані складають 0 тис. грн.. які протягом звітного періоду зменшились на 322 тис. грн
Дебіторська заборгованість складає станом на 31 грудня 2012 року - 1 215 тис. грн., яка протягом звітного періоду зменшилась на 838 тис. грн
( Дебіторська заборгованість зі строком нспогашення до одного року)
а саме:
- за товари, роботи, послуги - І 196 тис. грн., яка протягом звітного періоду зменшились на 58 тис. грн
з бюджетом - 19 тис. гри., яка протягом звітного періоду збільшились на 14 тис. грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість - 0 тис. грн.. яка протягом звітного періоду зменшилась на 794 тис. грн
Станом па 31 грудня 2012 року поточні фінансові інвестиції відсутні.
Облік грошових коштів і розрахунків здійснюється згідно "Положення про ведення касових операцій у національній валюті", затвердженого
постановою Правління НБУ від 15 грудня 2004 року № 637.
Станом на З І грудня 2012 року грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті складають 25 тис. грн.. які протягом звітного періоду
збільшились па 19 тис. гри
Інші оборотні активи станом іа 31 грудня 2012 року складають 0 тис. гри., які протягом звітного періоду зменшились на 750 тис гри
Відомості про власний капітал

(

Статутний капітал становить 495 000.00 (Чотириста дев'ятсот п'ять тисяч) грн. 00 коп., який розділений на 990 000 (Дев'ятсот-дев'яносто
тисяч) простих іменних акцій, номінальною вартістю однієї простої іменної акції 0.50 (Нуль) грн. 50 коп.
Статутний капітал повністю сплачений у сумі 495 000,00 (Чотириста дев'ятсот п'ять тисяч) гри. 00 коп.. тобто 100 відсотків.
На 01.01.2012 року на рахунку 423 "Дооцінка активів" були відображені суми індексації, які були здійснені до 2001 року Згідно з МСФЗ.
індексація необоротних активів не вважасгься резервом дооцінки і при трансформації фінансової звітності на 01.01.2012 року була перенесена
па нерозподілений прибуток у сумі І 439 тис. грн.
Па 01.01.2012 року па рахунку 43 "Резервний капітал" 01.01.2012 року була перенесена на нерозподілений прибуток у сумі 41 тис. три
І Іепокритий збиток на 31.12.2012 року складає 7 93 І тис. гри., який протягом звітного періоду збільшився на І 477 тис. три. Загальна сума
власного капіталу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ХАРКІВСІАЛЬКОІІСТРРУКЦІЯ" складає від'ємний показник у сумі 7
436 тне. грн., який протягом Звітного періоду збільшився па 1 457 тис. гри.
Зобов'язання:
Облік зобов'язань здійснюється у відповідності чинним законодавством України та І Іаказом по І ІУБЛІЧІ ІН АКІ ЦОІІЕРНН ТОВАРИ' "ГОО
"ХАРКІВС"ІАЛЬКОНСІ РУКЦІЯ" "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку" від 12 січня 2012 року № 3 та вимогам
МСФО 19 "Виплати працівникам", МСФО 39 "Фінансові інструменти". НСБО 11 "Зобов'язання".
Поточні зобов'язання станом па 31 грудня 2012 року складає- 18 989 тис. грн., які протягом звітного періоду зменшились на 2 997 тис грн
(Кредиторська заборгованість є поточною зі строком виникнення до одного року).
а саме:
векселі видані - 0 тис. грн.. який протягом звітного періоду зменшились па 5 884 тис. грн.

за товари, роботи, послуги - 16 532 тис. три., яка протягом звітного періоду збільшилась на 2 686 тис гри.
І бюджетом - 26 тис гри., яка протягом звітного періоду збільшилась на 9 тис. гри
зі страхування - 96 тис. гри., яка протягом звітного періоду збільшилась на 7 тис. гри
з оплати - 54 тис гри., яка протягом звітного періоду збільшилась на 40 тис. гри
і учасниками - 3 тис. гри., яка протягом звітного /періоду не змінилась.
Інші поточні зобов'язання - 2 365 \л\с. грні, які протягом звітної^
Поточні зобов'язання обліковуються у& пфпнальною вартісні
''і

Генеральний директор
Головний бухгалтер

''

\^1_ /\д/ч/

її

на 145 гне. гри

Коли

Підприємство І Іублгчне. акціонерне товарнетво.".Хадківктапькй!1£]рукіия."
Дані (рік. місяць, число

Територія

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Орган державного управління

НІ

тСДРПОУ

01413848

іа КОАТУУ

6310136300

за СПОДУ

НЕ ВИЗНАЧЕНО

її

заКОПФГ

Организаційно-правова форма господарювання

'.30

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності

БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ

за КВЕД

41.20

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

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

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1

Код рядка

За звітний період

За попередній період

3

4

2

1363

25247

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

010

Податок на додану вар гість

015

(4208 )

Акцизний збір

020
025

(
(

-

)
)

( -- )

Інші вирахування з доходу

030

(

-

)

( -- )

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

035

21039

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 18970 )

1 Ірибуток

050

2069

Збиток

055

Інші операційні доходи
У т.ч. дохід від первісною визнання біологічних активів і сільськогосподарської

( 226 )

( -- )

1 137
( 1094 )

Валовий:

(

-

43

)

( - )

060

630

4182

061

—

--

продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності
Адміністративні витрати

070

(2409 )

(2200 )

Витрати на збут

080

(

(

Інші операційні витрати

090

( 1656)

( 7550 )

У т.ч. виграти від первісного визнання біологічних активів

091

( -- )

(

-

)

- )
- )

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської
Фінансові результати від операційної діяльності:
1 Ірибуток

100

Збиток

105

Дохід від участі в капіталі

ПО

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

--

--

( 1366 )

--

( 5525 )

--

Фінансові виграти

140

Втрати від участі в капіталі

150

( - )
( - )

Інші витрати

160

(

-

)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

(

-

)

И -- )
( - )
( -- )

( 1366 )

(5525 )

( - )

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
1 Ірибуток

170

Збиток

175

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

176

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки

177

необоротних активів та групи вибуття у паслідокприпинеиня діяльності

--

--

(

-

)

( - )

І Іодаток на прибуток від звичайної діяльності

180

(91 )

Дохід з податку па прибуток від звичайної діяльності

185

--

-

--

--

( 56 )

Фінансові результати від звичайної діяльності:
Прибуток

190

Збиток

195

( 1457)

(5581 )

Надзвичайні:
Доходи

200

Виграні

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Частка меншості

215

--

-

( -- )
( -- !

( -- )
( - )

--

--

Чистий:
1 Ірибуток

220

Збиток

225

Забезпечення матеріального заохочення

226

(1)3 рядка І ЗО графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою

131

--

--

( 1457 )

( 5581 )

--

--

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
1 Іаймєнування показника

Код рядка

1

За звітний період

За попередній період

3

4

2

--

Матеріальні затрати

230

1215

Витрати па оплату праці

240

641

Відрахування на соціальні заходи

250

262

57

Амортизація

260

1619

1158

Інші операційні виграти

270

18538

9269

Разом

280

22275

10633

149

РОЗРАХУ1ІОК 1ІОКАЗІІИК1В І ПРИБУТКОВОСТІ ЛКІ (ЇЙ
Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

3

4

2

1
Середньорічна кількість простих акцій

300

990000

(.коригована середньорічна кількість простих акцій

310

990000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

(

1.47172000)

(

5,63737000)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

(

1.47172000)

(

5.63737000)

Дивіденди па одну просту акцію

340

990000
990000

--

--

Зви про фінансові результати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЩЯ" складений на основі даних
бухгалтерського обліку який ведеться згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", від 16 липня 1999
року № 996-XIV з урахуванням внесених до нього змін та згідно з вимогами МСФЗ та МОЮ для забезпечення єдиних (постійних) принципів,
методів і процедур при відображенні поточних операцій у обліку.
Проведена трансформація звіту про фінансовий результат за попередній (2011) рік. Визначено непокритий збиток за 201 І рік у сумі 5 581 тис
три.
Доход (виручка) від реалізації товарів (робіт, послуг) за 2012 рік складає - 25 247 тис. гри.
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний період - 21 039 тис. гри.
Разом чисті доходи складають - 21 039 тис. гри.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 18 970 тис. гри, (у т.ч. собівартість запасів -3 104.7

тис.гри. витрати на оплат)

праці - 538.7 тис. гри., нарахування на заробітну плату единого соціального внеску - 207,5 тис.гри., субподряд-15 1 19.1 гис.ірн).
Інші операційні витрати - 1 656 тис. гри (у т.ч. витрати на оплату праці - 103.2 тис. гри., оренда примішені. - 20.6 тис. гри., нарахування на
заробітну плату единого соціального внеску - 39.8 тис. гри., послуги реєстратора, зберігала - 13.4 тис. гри., послуги банку - 21.9

тис гри .

інформаційні послуги - 15,2 тне. гри... аудиторські послуги - 6 тис. гри., послуги деиозитарія - 0.5 тис. гри.), які протягом звітного періоду
зменшились на 5894 inc. гри
Разом витрати склали - 22 496 тис. гри.
Чистий збиток (ряд 150) за звітний 2012 рік становить - 1 457 •
Чистий збиток, що припадає на однутіррсту акцію складає
1 енеральний директор

Головний бухгалтер

жолаївна

Коли
І Іідпрш ме і во
Територія

Дата (рік, місяць, число

І Іу6:пчне акціонерне товариство "Харківстал{.конструкція"

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

2013

01413848

за КОАТУУ

631013630(
230

за КОПФГ

Организаційно-нравова форма господарювання

01

(11

іа ЄДРІ (ОУ

АКЦІОНЕРІ Ш ТОВАРИСТВО
Вил економічної діяльності

БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ 111ЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ

41.20

за КВІ-Д

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

ЗВІТ про рух грошових коштів за 2012 рік
Форма № 3

КодзаДКУД

Стаття

Код

1

2

1801004
За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

3

1

5041

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

010

23309

Погашення векселів одержаних

015

Покупців і замовників авансів

020

Повернення авансів

030

Установ банків відсотків за толочними рахунками

035

Бюджету податку на додану вартість

040

1 Іоверненпя інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

Отримання субсидій, дотацій

050

1 Іільового фінансування

060

Боржників неустойки (штрафів, пені)

070

Інші надходження

080

-------

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

090

22073

Авансів

095

Повернення авансів

100

---

Працівникам

105

608

Витрат на відрядження

ПО

--

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

256

Зобов'язань з податку на прибуток

120

91

19

Відрахувань на соціальні заходи

125

262

35

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

130

Цільових внесків

140

----

Інші витрачання

145

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

Рух коштів від надзвичайних подій

160

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

-----1809

121

-52

---5

19

-

,
5

19

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

180

необоротних активів

190

майнових комплексів

200

--

---

210

__

__

220
230

--

---

фінансових інвестицій

240

_-

__

необоротних активів

250

майнових комплексів

260

--

---

Отримані:
відсотки
дивіденди
Інші надходження

'

І Іридбання:

1

2

3

4

300

---

-

310

-

-

320

--

-

Інші платежі

270

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

Рух коштів від надзвичайних подій

290

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу
Отримані позики
Інші надходження

330

Погашення позик

340

Сплачені дивіденди

350

Інші платежі

360

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

Рух коштів від надзвичайних подій

380

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

Чистий рух коштів за звітний період

400

19

5

Залишок коштів на початок року

410

6

1

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

Залишок коштів на кінець року

430

-

25

6

Звіт про грошові потоки складений у відповідності, до чинного
Законодавства України та Наказу по ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ" "Про облікову політику та організацію
бухгалтерського обліку" від 12 січня 2012 року № 3 та вимогам МСФЗ.
За результатами аналізу облікової політики можна зробити висновки, що
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ" , при
складанні Звіту про грошові потоки застосовує, прямий метод, згідно
МСБО 7 "Рух грошових коштів", де розкрито інформацію про основні класи
валових надходжень грошових коштів. У звіті відображено рух грошових
коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від продажу робіт
(послуг).
Рух грошових коштів в результаті операційної діяльності:
Операційна діяльність - це основний вид діяльності товариства з
отримання доходу.
1. Рух грошових коштів від операційної діяльності виникає, головним
чином, як результат основної діяльності товариства, що приносить
доходи, тобто:
- грошові надходження від продажу товарів та надання послуг;
- грошові надходження від нагород різного характеру, комісійних
зборів;
- грошові виплати постачальникам за товари та послуги;
- грошові виплати службовцям, та інше.
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за звітний
період становить - 19 тис. грн. (видаток)
2. Рух коштів в результаті інвестиційної діяльності:
інвестиційна діяльність - це придбання та продаж: необоротних активів,
у тому числі активів, віднесених до довгострокових фінансових
інвестицій, активів, віднесених до поточних;
фінансових інвестицій, інших вкладень, що не розглядаються як грошові
еквіваленти;
Грошовий потік від інвестиційної діяльності включає:
- грошові витрати на придбання необоротних активів;
- грошові надходження від продажу необоротних активів;
- інші платежі.
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності за звітний

період становить - ( 0 ) тис. грн. (видатки)
З. Рух коштів в результаті фінансової діяльності:
Фінансова діяльність - це находження чи використання коштів, що мали
місце в результаті емісії цінних паперів, викупу власних акцій,
виплата дивідендів, погашення зобов'язань за борговими цінними
паперами і включають така статті:
- надходження власного капіталу;
- отримані позики;
- погашення позик;
- сплачені дивіденди;
- інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності становить - 0 тис. грн.
Чистий рух коштів за Звітний період - 19 тис. грн. (надходження)

Коди
Підприємство
Територія

Дата (рік. місяць, число)

Публічне акціонерне товариство ''Хаііківста-тькоііС'фукція^

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ.

Орган державного управління

201

шЄДРПОУ

01413848

за КОАТУУ

6310136300

за СІ ІОДУ

НЕ ВИЗНАЧЕНО

(І

заКОГІФГ

Организаційно-правова форма господарювання
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності

БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ за КВЕД
41.20
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці)
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. гри

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за рік 2012
Форма № 4

Стаття

і

Код

С'гагу гний
капітал

Пайовий
капітал

Додатко
вий
вкладений
капітал

Інший
додатко
вий капітал

Резервний
капітал

7

3

4

5

6

7

Залишок на
початок року
Коригування: Зміна
облікової політики

495

-

-

1439

020

-

-

-

-

-

Дооцінка
нематеріальних
активів
Уцінка
нематеріальних
активів

Чистий'прибуток
(збиток! за звітний
період

II

030

-

-

-

-

040

-

-

-

-

495

-

-

1439

-

-

-

-

-

070

-

-

-

-

080

-

-

-

090

-

-

100

-

ПО

10

-

-

-

-

-

-

-

-

_..

-

-

-

--

..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120

-

-

--

-

-

-

-

-'-

-

130

-

""„

-

-

...

-

-

-

-

-

-

-

-

Переоцінка активів:
Дооцінка основних
060
засобів

Уцінка
незавершеного
будівництва

9

-

Скоригований
залишок на початок
050
року

Дооцінка
незавершеного
будівництва

Разом

-

Інші зміни

Уцінка основних
засобів

Нерозподіле
[Іеоплаченит Вилучений
ний
капітал
капітал
прибуток
8

010

Виправлення
помилок

1801005

Код за ДКУД

Розподіл прибутку:
Виплати власникам
140
(дивіденди)

-

,

41

41

-7954

-7954

-1457

-

-5979

-5979

-1457

-

1

9

Спрямування
прибутку до
150
статутного капіталу

4

3

5

7

6

9

8

10

11

--

-

...

--

-

-

-

-

-

Відрахування до
Резервного капіталу 160

--

--

--

--

-

--

-

-

-

170

--

--

--

-

--

-

-

-

--

180

--

--

--

-

-

-

-

-

--

190

-

--

--

-

-

-

-

-

-

200

-

--

--

-

-

--

-

--

-

210

-

-

-

--

-

-

-

-

-

220

-

--

-

-

--

-

-

-

230

--

-

-

-

-

--

-

-

-

240

-

--

-

--

-

-

-

-

-

Зменшення
номінальної
вартості акцій

250

--

-

--

-

--

--

-

-

-

Інші іміни в
капіталі. Списання
невідшкодованих
збитків

260

--

-

--

--

-

-

-

-

-

270

-

--

-

-

-

--

-

-

-

280

--

-

-

-

-

-

-

Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення
заборгованості з
капіталу

Вилучення
капіталу: Викуп
акцій (часток)
Перепродаж
викуплених акцій
(часток)
Анулювання
викуплених акцій
(часток)
Вилучення частки в
капіталі

Безкоштовно
отримані активи

-

І

Разом змін в
капіталі

290

--

-

Залишок на кінець
року

300

495

--

--

-

•

1439

--

41

-1457

-

-

-1457

-941 1

-

-

-7436

Звіт про власний капітал складений у відповідності до чинного законодавства України та наказу по 1ІУБЛ1ЧІІОМУ АКЦЮІ ІКРІ ЮМУ
ТОВАРИСТВІ "ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРРУКЦКЯ" "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку" від січня 2012 року № та
вимогам МСФЗ,
За результатами проведеної трансформації фінансової звітності на 01.01.2012 року непокритий збиток складає 7 931 тис гри
Статутний капі гал егановнть 495 000.00 (Чотириста дев'ятсог п'ять тисяч) грн. 00 кон . який розділений на 990 000 (Дев'ятсот дев'яносто
тисяч) простих іменних акцій, номінальною вартістю однієї простої іменної акції 0.50 (Нуль) грн. 50 кон
Статутний капітал повністю сплачений у сумі 495 000.00 (Чотириста дев'ятсот п'ять тисяч) три 00 кон.. тобто 100 відсотків.
І Іа 01 01.2012 року на рахунку 123 "Дооцінка активів" були відображені суми індексації, які були здійснені до 2001 року Згідно з МСФЗ.
індексація необоротних активів не вважасться резервом дооцінки і при трансформації фінансовоїзвітності на 01 01.2012 року була перенесена
на нерозподілений прибуток у сумі 1 439 тис. три
Па 01.01.201.2 року на рахунку 43 "Резервний капітал" 01.01.2012 року була перенесена на нерозподілений прибуток у сумі II тис гри.

Непокритий збиток на 31.12.2012 року складас 7 93 1 тне. три., який протягом звітного періоду збільшився на 1 477 тис. гри. Загальна сума
власного капіталу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРРУКЩЯ" складас відЧмний показник у сумі 7
436 тис. гри., який протягом звітного періоду збільшився па 1 457 тис. гри.
На 01.01.2012 року на рахунку 423 "Дооцінка активів" були відображені суми індексації, які були здійснені до 2001 року. Згідно з МСФЗ.
індексація необоротних активів не вважається резервом.дооцінки і при трансформації фінансової звітності на 01.01.2012 року була перенесена
на нерозподілений прибуток у еумі 302 тис гри
Дивіденди не нараховувалися і не виплачувалися.

Генеральний директор

Головний бухгалтер

лрович

иколаївна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2012 рік
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ГОВАРИЧСТВІ "ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ"
Загальна інформація про товариство
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРРУКЦІЯ" засноване в 1966 і оту тля виконання робіт по устройству
монолітних каркасів, монтажу металевих та сборно- желізобетоних конструкцій сложних и уникальных сооружений, строений
промышленного и гражданского назначения, изготовления металлических конструкций и нестандартного оборудования.
Основними видами діяльності, якими займається товариство, с:
"

Будівництво житлових і не житлових будівель;
{несення;

"

Підготовчі роботи на будівельному майданчику;

"

Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.;

"

Вантажний автомобіль.пій транспорт;

"

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в них сферах.

Середня кількість працівників товариства на кінець 2012 року становила 43 чо.т. Розподіл прибутку здійснюється за рішенням іага.тьних
зборів акціонерів.
І. Розділ - "БАЛАНС" (Звіт про фінансовий стан).
Облікова політика ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ" регламентується чинним
законодавством України та Наказом по ПАТ"ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ" "Про облікову політику та організацію бухгалтерського
обліку" віт 12 січня 2012 року JV» 3.
5а результатами аналізу облікової політики можна зробити висновки, щодо певних коригувань, які зроблено ПАТ
"ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ", при складанні фінансових звітів за МСФЗ ,а саме:
"

переглянута вартість основних засобів та їх визнання на предмет корисності;

"

переглянуті методи амортизації, щодо визначення за найменшого з двох показників: собівартості або чистої вартості реалізації:

"

розглянута оцінка оборотних активів, призначених для продажу.

Основні засоби:
Основні засоби відображаються за первісною вартістю.
- Первісна вартість основних засобів па 01.01.2012 року складає - 9 335 тис. гри.;
- Знос - 3 345 тис. гри
- Залишкова вартість - 5 990 тис. гри.
Протягом 2012 року придбано основних засобів на - 312 тис. гри.
Станом на 31.12.2012 року у ПАТ "ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ" є в наявності власні основні засоби
- по первісній вартості на суму - 9 464 тис. гри.;
амортизацій (знос) яких складає - 4 921 тис. гри.:
залишкова вартість становить - 4 543 тис. гри
(яка складається і І ) :
Расшифровка стр 0.50 балансу
Наименование Инв
X» Дата
ввода

Первісна вартість знос

Залишкова варгістьн

1)23620 пили циркулярная ручная

91111

D25124K перфоратор 800 Вт

47391111

2 332.50

631,67

1700,83

D25404K перфоратор 900 Вт

91111

2 481,67

672,10

1809.57

1)25762 К/, перфоратор SOS-MAX

91111

Автокран КС 3575 911310 505 2 902,14

8 694,17

390/3

Автомашина КРАЗ 258

2101

Автомобиль 5320 2344
Автомобиль ГАЗ-3307 /133

10 705 10 372,55

Автомобиль Камаз-5320

2342/3 10 705

Автомобиль Камаз-5320/123/2343
Автомобиль КАМАЗ-5410 2560/3
Автомобиль КАМАЗ-54112
Автомобиль КРАЗ 255Б

5 228,28

583,21

11091,93

9-564,81

9 505,84

866,71

10 705 7 1(68,07
11224,97

106,04
328,99

9 833.95

1391,02

23 141,94

5 475,39

056-41 310 105 2 830,43
72 310 1054 514,00

1527,12

6 839,08

11105 26 836,97

10 705 5 974,59

4 433,11

588,54

15-133 10 705 856,20 750,16

Автомобиль КАМАЗ-5320 2558/3

6 339,48

7 748,66

4 160,36

310 3055 811,49
11105

1117,41

682,21

12 181,77

10 705 4 748,90

Автомобиль КамаЗ 5410/123/1146

415.09

2 354,69

2 219,93

Автокран КС 4574 КРАЗ -250 158-41 70 808
Автокран МАЗ-5234

1532,50

2 514,76

315,67

3 980,65

533,35

Автомобиль КРАЗ 258 Б1 64 300 604 11 910,42

11 141,80

768,62

Автомобиль Краз 258 Б-І 520 300 604 1 592,56

1 489,81

102,75

Автомобиль КРАЗ-250 1993 і 2-133

280 1056 749,00

Автомобиль Краз-250 К МКАТ-40

2110

3 695,03

499,20

6 071,62

677,38

10 187 255 257,00 252 785,25 2 471,75

Автомобиль МАЗ 3537 КС 11-133 310 1054 364,00

4 364,00

0,00

Автомобиль MA i-5334 КС 3577 2117
10 187 39 530.00 39 491,41 38.59
Автомобиль МАЗ-54323 8-133 310 305 13 136,00 10 958,29 2 177,71
Автомобиль ММ $-4502 740 300 604 908,64 849,93 58.71
Автомобиль РАФ 2559/3 10 705 2 014,79
1846.46
168,33
Автомобиль РАФ 1567 310 107 958,73 726,50 232,23
Автомобиль УЛЗ-452ПЭ 1079
11105 2 720,02
2 720,02
0,00
агрегат окрасоч ВД 7000 1:31280 205 485,28 458,17 27,11
Административно бытовой корпус лит.А-2 1/123 311205 26 900,00
Административно корпус профилактория лит.Г-3 2/123
аппарат в/д
2437
10 208 3 845,84
3 399.11
446,73
Бадья для бетона 378 291206 4 282,33
3421,11
861,22
Бадья для бетона 2

353 10 406 4 583,33

3 347,06

6 121,00

311205 10 900,00

20 779.00
2 480,33

8 419,67

1236,27

Бага отдыха " Ворскла " 179 311204 78 690,83 23 372,38 55 318,45
балка опалуб.щиты 1350*3300 С АО 200 807 30 678,12 17057,19 13 620,93
балка опалуб.щиты 1350*3300 С АО 131 207 41 038,05 22 107,29 18 930.76
балка опалуб.щиты 1350*3300 С, АО 271 207 15 700,93 7 889,07
7 811,86
балка опалуб.щиты 300*3300 С АО 200 807 13 339,62 7 416,86
5 922,76
балка опалуб.щиты 450*3300 С АО 200 807 30 306,15 16 850,18 13 455,97
балка опалуб.щиты 450*3300 С АО 151 107 6 224,76
3 127,76
3 097,00
балка опалуб.щиты 600*3390 С АО 121 207 48 616,23 24 427,77 24 188,46
балка опалуб.щиты 900*3300 С

АО 151 107 80 158,27

40 276,32

39 881,95

балка опалуб.щиты 900*3330 У АО 200 807 42 426,72 23 589,25 18 837,47
балка опалуб.щиты 1ЦТ 3300 АО 151 1072 961,62
1 595,36
1 366.26
Балка опалубная в комп.т.АО 51 207 1943 020.48
976 290,88 966 729,60
Балка опалубная составляющие /стойки;головки/ АО 160 808 736 762,82 399 321,77 337 441.05
Безвоздушный насос IX-3100 409 300 607 13 246,67 11 454,68 1 791.99
бетоносмеситель 2438
2912063 526,55
3 205,24
321.31
бетоносмеситель

2439

2912063 937,23

3 578,53

358,70

бойлер 200 л/123/ 2088
3112052 813,98
2 618,07
195,91
Ваакумагрегат2440
10 186 277,09 277,09 0,00
вибратор глубинный АН-25 437 1212114 900,00
1 224,96
3 675,04
выпрямитель ВД-401/123/1269 311205 116,68 72,15 44,53
выпрямитель ВДУ-505/123/ 1281
311205 150,23 140,19 10,04
выпрямитель сварочный ВДМ 25-6302441
10 107 8 974,13
8 133,13

841,00

газошкафная установка /123/2432 311205 1417,74
1372,89
44,85
Гус.кран МКГ25 БР 144.40 1051,00
0,62
0,38
I ус.кран МКГ 25 БР/хсу-3/ 2114 3112057 964,58
5 845,90
2 118,68
Гус.кран МКГ 25 БР/хсу-3/ 87 3112057 265,33
5 332,67
1932,66
Гусей.крам МКГ 2501 147-41 310 105 1,00

0,81

0,19

іварювалі й апарат MMV STARMICRO 472 3110112 165,83
631,68 1 534,15
ИБЦАРС 15006 10 406 2 205,83
#ЗНЛЧ!
компрессор ВВІ1І 1,5-6,9 424 200 807 8 333,33
7 444,86
888,47
компрессор воздушный 410 300 507 9 166,67
8 250,40
916,27
компрессор ТМ-540 343 10 406 3 421,67
3 157,48
264,19
компьютер R-IJne Geleron 2.0 GHZ 38 107.38 280 205 5 988,60
компьютер R-Line Intel 1 200 110 5 140,83
4 548.78
592,05
компьютер/ІП О/
2712078 147,00
4051,34
4 095,66

4 934,50

компьютер/фин.ПТО/ 3 151107 2 353,75
2 254,43
99,32
компьютер 1800/123/ 2438 3112052 866,47
2 328,96
537,51
компьютер бух.
25 2911.06 2 642,50
2 584,38
58,12
компьютер бух.
26 190 107 1007,50
981,44 26,06
Компьютер Лине 15 10 504 1695.83
1613,37
82,46
Компьютер на базе нр.ОФМ 17 10 604 4 088,50
3 868,36
220,14
Компьютер на базе Селерон
Компьютер на базе Селерон
Компьютер на базе Селион

11 10 104 4 006,00
13 10 404 4 152,00
008 11103 6 475.00

3 806,24
3 928,37
6 126,35

199,76
223,63
348,65

Компьютер ПВМА АСИ 38 133/38 280 205 1148,79
959,87 188,92
компьютер ПК на базе ІБМ/123/ 2435 311205 1361,68
1106,31
255,37
комьютер 30/127 300 405 2 626,74
2 590,85
35,89
комьютср 32/127 300 405 2 509,57
2 128,47
381,10
комьютер Intel Pentbum 38 129./38 280 205 1 489,04
комьютер I1BM.Y 31 I30 280 205 5 734,'74 -1206,35

313,24 1175,80
4 528,39

Комьютер R-Une Geleron 2.0 GHZ AGR 102/38 280 205 1 790,10
#3HA4!
КОМЬЮТЕР С ПРОЦЕССОРОМ4 310 7032 618,75 2 477,71
141,04
котел Ровновтерм/123/
,089 3112055 269,06
4 919.45
349,61
котел электрический 2090
151007 3 924,04
3 477,77
446.27
котел электрический 428 151007 3 958,72
3 508,42
450,30
Кран КК-32/хсу-3/
2184 311205 21364,47 13 220,37 8 144,10
Кран МКІ 25 БР 112 10 181 50 222,00 50 222,00 0,00
Кран баш.КБ-403 А С 198/11 311207 206 206,66 154 671,94 51534,72
кран башенный КБ 403 2032
кран гусеничный МКГ 25
38

210 205 175 000,00 57 808,27 117 191,73
1424 280 2058 073,00
7 232,68
840,32

1054.10

Кран гусеничный МКГ 25БР 77 10 406 63 758,39

44 146,10

19 612,29

Кран КБ-674 699 10 180 236 838,00 236 838,00 0,00
КранЛибхср 2712 270 912 2 968 072,63
855 639,49 2 112 433,14
Кран МКГ 25 БР 33344 310 105 133.00 1,56
Кран МКГ 25 БР/123/2229 11105 14 633,22

131,44
10 740.62

3 892,60

КранМКТТ-63
2235
10 190 416 312,00 384 282,35 32 029,65
Кран МСК 10/20 394 10 187 19 243,00 19243 0,00
Кран МСК 10/20/хсу-3/ 1791
311205 6 846,58
4 381.75
2 464.83
Кран МСК 10/20/хсу-3/ 349 311205 2 010,50
1475,75
534,75
Кран СКГ 40/63 13/133 310 305 105,00 68,16 36,84
Кран СКГ-401 2209
10 1"0 234 180,76 119918,78 114261,98
Кран CKI -401 /хсу-3/ 139 :.l I 205 21 061,01 13 032,56 8 028,45
Ксерокс Сапой
34/127 300 405 1236,75
1196.18
40.57
ксерокс Sharp 5 10 198 3 083,33
3 026,46
56,87
кузница лит. Н-1 123 310 507 1400,00
1400,00
0.00
купюросчетная машина 7 130 208 2 229,25
2 130.35
98,90
Лазерное приспособление 2442 10 406 19 655,00 19 655,00 0,00
лебедка червячная

2443

10 406 2 100,00

1856,22

243,78

лебедка электрическая
383 291206 5 416,67
4 737.89
678,78
лесница секционная выдвижная
190 708 12 310,02 8 131,75
4 178.27
люлька строительная 363 10 406 26 590,00 23 502,98 3 087,02
мастерская профилактория лит. Д-1 4/123 311205 25 700,00 4 489,69
мастерские/123/лит. 0-1 5/123 311205 31000.00 7 053,90
23 946,10
мі
МС 199280 2104 541,67
4 183,13
358,54
монитор 17 Samsung 753 S 38 104/38 280 205349,50 294,44 55,06

21210,31

Нежилые помещения ЛИ 1 П-1 2 13 311208 15 037,31

2 530,84

12 506,47

Нежилые помещения ЛИТ Р-1 3 14 311208 33 580,26

5 651.74

27 928,52

Ножницы гильотиновые 51 23110111555,00 11496,26 58,74
Ножницы гильятиновые Н-5282/ХСУ-3/ 345 290 406 2 038.13
1 801,55 236,58
Ножницы гильятиновые Н-5282 /ХСУ-3/ 346 290 406 1 224,08 I 082,03
142,05
Ножницы НСМ-2.5 347 290 406410,24 362,68 47,56
оборудование для струйно-абразивиой очистки VIК 412 151 107 31 627,40 28 393,51

3 233,89

операторская ГСМ лиг. Е-1 6/123 311205 800,00 800,00 0,00
Отбойный молоток МО 2436 20 808 4 160,00
2 459,22
1 700,78
Перфоратор 2445 200 907 3 664,17
2 257,69
1406,48
печь для сушки электродов 2446 270 306 3 220,00
2 992,13
227,87
Полуприцеп МЛІ 9397 8-133 1) 105 908,59 783,48 125,11
Полуприцеп 93971
2215 300 604861,95 806,24 55,71
Полуприцеп 11114005/123/ 2155
11105 13 603,77 11730,70
пресс 11-143 І ЛІ -2 348 290 06998.36 921.23 77,13
пресс-ножницы 351 290 406 3 597,08
3 319,38

277,70

пресс-ножницы ИВ 522 38 205 280 205 12 858,75 12 140,04
Принтер 27 10 192 1 678,32
I 667.84
10,48
Принтерні* 1150 14 50 504 1472,91
1393,57
79,34
Принтер ИР-1150 10 40 404 1463,50

1384,70

1873,07

718,71

78.80

принтер Самсуш 9 10 104 1200,00
1140,10
59,90
Прицеп 1Kb 8350 2257/3 10 705 174,11 152,50 21,61
Прицеп ИЛ 1312 184310 1051,00
0,40
0,60
рсмо
ые мастерские лит. М-1 123 310 507 23 000,00 5 233,59
17766,41
сварочный анпапарат 2447
190 2072 408,33
2 182,62
225,71
(варочный выпрямитель 47 10 190 733,24 731,75 1,49
Сварочный выпрями гель 398 280 207 8 594,95
7 475,88
1 119,07
Сварочный полуавтом.ПДГ-216 342 130 406 2 841,67

2 511,75

329,92

Сварочный полуавтомат Г96 230 207 16 772.71 14 588,85 2 183,86
Сварочный полуавтомат .97 280 207 16 166,82 14 061,81 2 105,01
сварочный трансформатор/123/ 2280 31120560,81 56,80 4.01
сервере процессором 29 10 406 16 566.67 16 303,20 263,47
система видионаблюдения
1/Бан. 301109 59 278,80 52 850,29
система пропускного контроля 467 190 909 11 852,67 10-577,03
склад/1-23/ лит.К-1
7/123 311205 4 200,00
955,80 3 244,20
склад /123/ лит.Ж-1
склад ГСМ лиг. I l l

6/123
8/123

311205 1900,00
311205 1500,00.

1900,00
1500,00

6 428,51
1 275,64

0,00
0,00

склад инвентаря и оборудования /123/ лит. Р-1 9/123 3112052 165,00
492,65 1672,35
склад профилактория.іит.М
3 311205 11700,00 2 662,42
9 037,58
склад-гараж /123/лит. 11-1
3 311205 10 900,00 2 480,33
8 419,67
Сп
КІ6Б-16ИК/123/
2190 3112052 868,40
2 668,75
199,65
станок для резки арматуры 371250 506 15 416,70 14 226,28 1190,42
станок плазменной резки 377 131 20639 673,21 36 187,83 3 485,38
станок плоскошлифовальный 38 208 280 205 9 105,84
8 596,82
509,02
Станок радналыю-сверлилы1./123/ 316 311205 774,28 720,39 53,89
станок распиловочный 453 10 808 2 583,33
2 270,39
312,94
станок сверлильно-фрезерный 399 230 207 10 675,00 9 674,65
1000,35

станок сверли.іьно-фрезсрііьій

403 300 307 10 420.00

9 443,63

976,37

Станок токарный 350 290 406 523,00 480,92 42,08
Стационарный бетононасос ТРИ 85 В с 1295 301106 673 467,98 429 906,15 243 561,83
строп 4 СЦ: г/п 6,0, дл. 2,0м
строп Сі П: г/п 10 г. д.л. 8 м
стропы канатные 415 10 607
тиски станочные 416 260 707

1111
261212 2600
1112
2612125000
2 875,00
1881,66
1640,00
1460,15

0.00
0,00
993,34
179,85

травокосарка 479 130 7123041,67316,85 2 724,82
трансфор.сварочный ТДМ 403
457 311208 3 354,17
2 930,12
424,05
трансформатор
384 291206 5 831,67
5 319.28
512,39
трансформатор ТС 630/102449
280 20538,07 35,92 2,15
Трансформаторная подстанция/123/ 15/123 311205 150,00 150,00 0,00
туалетная кабина АО 141 207 3 666,67
929,76 2 736,91
факс Panaconic 134/38 280 205 243,26 203,17 40,09
факс Panaconic/123/ 2426
311205 126,85 102,17 24,68
шкаф IIP 8601 413 10 607 ~ 148,02
4 148.02
0,00
шкаф ІІФ 8902 б/у 414 10 607 1770,33
1770,33
0,00
шкаф СМИ 99 2450 40 307 4 788,00
4 339.26
448,74
Эксковатор X) 2621 В1
171-41 310 105 1,00
0,84
0,16
Итоги
9 463 729,60
4 921664,93
4 542 064,67

Синтетичний та аналітичний облік основних засобів здійснюється відповідно чинному законодавству України та МСБО 16 "Основні іасобн".
У бухгалтерському обліку та фінансовій звітності відображені дані про надходження, реалізацію, ліквідацію та інше вибуття, ремонту основних
засобів, інвентаризації. Дооцінка та уцінка у 2012 році не проводилась. Для відображення у обліку оцінки основних засобів підприємство»
обрано, згідно МСБО 16 "Основні засоби" - модель собівартості. Методи визначення амортизації (зносу) вибрані у ПАТ
"ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ" протягом звітного періоду не змінювались.
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств складають станом на 31 грудня 2012
року 4 951 тне. гри. які протягом звітного періоду не змінились.
Станом на 31 грудня 2012 року відстрочені податкові активи складають 57 тис. три., які протягом звітного періоду зменшились на 11 лис. ірн.
Запаси
Виробничі запаси станом на 31 трутня 2012 року складають 724 тис. гри., які протягом звітного періоду зменшились на 1118 лис. гри.
Вибуття виробничих запасів відображається за методами ідентифікованої та середньозваженої собівартості відповідної одиниці запасів.
Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що враховуються на рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети",
списувалася з балансу повністю при передачі в експлуатацію з наступною організацією оперативного обліку в місцях експлуатації.. Оцінки
запасів на дату балансу відповідає положенням прийнятої у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ"
облікової політики.
Дооцінка та уцінка запасів у 2012 році не проводилася . Мето,! оцінки вибуття запасів на протязі звітною періоду не змінювався. Облік
малоцінних необоротних матеріальних активів відображується згідно чинного законодавства України .
Станом на 31 грудня 2012 року голова продукція складає 38 лис. гри., яка протягом звітною періоду збільшилась на ІЗ тис. гри.
Станом на 31 грудня 2012 і оку векселі отримані складають 0 тис. три., які протягом звітного періоду зменшились на 322 лис. гри.
Дебіторська заборгованість складає етапом на 31 грудня 2012 року - 1 215 тис. гри., яка протягом звітного періоду зменшилась на 838 лис. рп.
( Дебіторська заборгованість зі строком непогашений до одною року)
а саме:
- ja товари, роботи, послуги - І 196 лис. гри., яка протягом звітного періоду зменшились на 58 тис. гри.
- з бюджетом - 19 тис. гри., яка протягом звітного періоду збільшились на 14 лис. гри.
Інша поточна дебіторська заборгованість - 0 тис. гри., яка протягом звітного періоду зменшилась на 794 тне. гри.
(ланом на 31 грудня 2012 року поточні фінансові інвестиції відсутні.
Облік грошових коштів і розрахунків здійснюється згідно "Положення про ведення касових операцій у наиіона.іьнійдіа.полї", затвердженою
постановою Правління НБУ від 15 грудня 2004 року № 637.
Станом на 31 грудня 2012 року грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті складають 25 тис. гри., які протягом звітної о періоду
збільшились на 19 лис. гри.
Інші оборотні активи станом на 31 грудня 2012 року складають 0 гне. гри., які протягом звітного періоду зменшились па 750 лис. гри.
Відомості про власний капітал
Статутний капітал становить 495 000,00 (Чотириста дев'ятсот п'ять тисяч) гри. 00 коп., який розділений па 990 000 (Дев'ятсот дев'яносто
тисяч) простих іменних акцій, номінальною вартістю однієї простої іменної акції0,50 (Нуль) гри. 50 коп.
Статутний капітал повністю сплачений у сумі 495 000,00 (Чотириста дев'ятсот п'ять тисяч) гри. 00 коп., тобто 100 відсотків.
На 01.01.2012 року на рахунку 423 "Дооцінка активів" були відображені суми індексації, які були здійснені до 2001 року. Згідно І МСФЗ.
індексація необоротних активів не вважається резервом дооцінки і при трансформації фінансової звітності на 01.01.2012 року була перенесена
на нерозподілений прибуток у сумі 1 439 тис. гри.
На 01.01.2012 року на рахунку 43 "Резервний капітал" 01.01.2012 року була перенесена на нерозподілений прибуток у сумі 41 тис. гри.
Непокритий збиток па 31.12.2012 року складає 7 931 тис. гри., який протягом звітного періоду збільшився на І 477 тис. гри. Загальна (ума
власною капіталу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ХАРКІВС ІАЛЬКОПСТРРУКЦІЯ" складає від'ємний показник у супі 7
436 лис. гри., який протягом звітного періоду збільшився на 1 457 тис. гри.
Зобов'язання:

Облік зобов'язань здійснюється у відповідності чинним законодавством України га Наказом по ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС І ВО
"ХАРКІВСГАЛЬКОНСТРУКЦІЯ" "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку" від 12 січня 2012 року № З та вимогам
МСФО І') "Виплати працівникам", МСФО 39 "Фінансові інструменти", НСБО 11 "Зобов'язання".
Поточні зобов'язання станом на 31 грудня 2012 року складає - 18 989 тис. гри., які протягом звітного періоду зменшились на 2 997 гне. гри.
(Кредиторська заборговані гь є поточною зі строком виникнення до одною року),
а саме:
векселі видані - 0 тис. гри., який протягом звітного періоду зменшились на 5 884 тис. гри.
за товари, роботи, послуги - 16 532 гне. гри., яка протягом звітного періоду збільшилась на 2 686 тис. гри.
з бюджетом - 26 тис. гри., яка протягом звітного періоду збільшилась на 9 тис. грн.
зі страхування - 96 тис. грн., яка протягом звітного періоду збільшилась на 7 тис. грн.
з оплати - 54 гне. гри., яка протягом звітного періоду збільшилась на 40 гне. гри.
з учасниками - 3 тис. грн., яка протягом звітного періоду не змінилась.
Інші поточні зобов'язання - 2 365 тис. гри., які протягом звітного періоду збільшились на 145 тис. три.
Поточні зобов'язання обліковуються за номінальною вартістю.

II. Розділ - "Звіт про фінансові результати" (Звіт про сукупний дохід).
Звіт про фінансові результати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНІ: ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСГАЛЬКОНСТРУКЦІЯ" складений на основі даних
бухгалтерського обліку, який ведегься згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", від 16 липня 1999
року -М> 996-XIV з урахуванням внесених до нього змін та згідно з вимогами МСФЗ та УК БО для забезпечення (линих (постійних) принципів,
метолів і процедур при відображенні поточних операцій у обліку.
Проведена трансформація звіту про фінансовий результат за попередній (2011) рік. Визначено непокритий збиток за 2011 рік у сумі 5 581 тис.
грн.
Доход (виручка) від реалізації товарів (робіт, послуг) за 2012 рік складає - 25 247 тис. грн.
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний період - 21 039 тис. грн.
Разом чисті доходи складають - 21 039 тис. грн.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 18 970 ніс. грн. (у т.ч. собівартість запасів -3104,7
гис.грн, витрати на оплаті
прані - 538,7 тис. гри., нарахування на заробітну плату єдиного соціального внеску - 207,5 гис.грн., субподряд -15119.1 гис.грн).
Інші операційні витрати - 1 656 тис. грн. (у т.ч. витрати на оплату праці - 103,2 тис. гри., оренда приміщень - 20,6 тис. гри., нарахування на
заробітну плату єдиного соціального внеску - 39,8 тис. гри., послуги реєстратора, зберігана - 13,4 тис. гри., послуги байку - 21.9 тис. гри.,
інформаційні послуги - 15.2 тис. грн.,, аудиторські послуги - 6 тис. гри., послуги депозитарій - 0,5 тис. грн.), які протягом звітного періоду
іменшилнсь на 5894 тис. і ри.
Разом в т р а т и склали - 22 496 тис. грн.
Чистий збиток (рил 150) за звітний 2012 рік становить - 1 457 тис. грн.
Чистий збиток, що припадає на одну просту акцію складає 0,00148 грн.

III. Розділ "Звіт про рух грошових коштів" (Звіт про рух коштів)

Звіт про грошові потоки складений у відповідності, до чинного законодавства України та Наказу по ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ГОВАРИСТВО "ХАРКІВСГАЛЬКОНСТРУКЦІЯ" "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку" від І2 січна 2012 року .V» j
та вимінам МСФЗ.
За результатами аналізу облікової політики можна зробити висновки, що ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНІ'. ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВС І А.ІЬКОІК ТРУКЦІЯ" , при складанні Звіту про грошові потоки застосовує, прямий метод, згідно МСБО 7 "Рух грошових
коштів", де розкрито інформацію про основні класи валових надходжень грошових коштів. У звіті відображено рух грошових коштів віл
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від пролажу робіт (послуг).
Рух грошових коштів в результаті операційної діяльності:
Операційна діяльність - цс основний вид діяльності товариства з отримання доходу.
«
1. Рух грошових коштів від операційної діяльності виникає, головним чином, як результат основної діяльності товариства, що приносить
доходи, тобто:
- грошові
- грошові
- грошові
- грошові

надходження від продажу товарів та падания послуг;
надходження від нагород різного характеру, комісійних зборів:
виплати постачальникам за товари та послуги;
виплати службовцям, та інше.

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності зайвіший період становить - 19 тис. грн. (видаток)
2. Рух коштів в результаті інвестиційної діяльності:
інвестиційна діяльність - це придбання та продаж: необоротних активів, у тому числі активів, віднесених до довгострокових фінансових
інвестицій, активів, віднесених до поточних;..
фінансових інвестицій, інших вкладень, що не розглядаються як грошові еквіваленти;
Грошовий потік від інвестиційної діяльності включає:
- грошові витрати па придбаний необоротних активів;
- грошові надходження віт продажу необоротних активів;
- інші платежі.
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності за звітний період становить - ( 0 ) тис. гри. (видатки)
3. Рух коштів в результаті фінансової діяльності:
Фінансова діяльність - це находження чи використання коштів, що мали місце в результаті емісії цінних паперів, викупу власних акцій.
виплата дивідендів, погашення зобов'язань за борговими цінними паперами і включають така статті:
- надходження власного капіталу;

- оі рнмлш мошки;
- погашения позик;
сплачені дивіденди;
- інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності становить - 0 тис. гри.
Чистий рух коштів за звітний період - 19 тис. гри. (надходження)
Залишок' коштів на початок 2012 року - 6 тис. гри.
Залишок коштів па кінець 2012 року становить - 25 тис. гри.

IV Розділ до загальних приміток

"Звіт про власний капітал

Звіт про власний капітал складений у відповідності до чинного законодавства України та наказу по ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВІ "ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРРУКЦІЯ" "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку" від січня 2012 року >"• та
вимогам МС'ФЗ.
За результатами проведеноїтрансформації фінансової звітності на 01.01.2012 року непокритий збиток складає 7 931 тис. гри.
Статутний капітал становить 495 000,00 (Чотириста дев'ятсот п'ять тисяч) гри. 00 кой., який розділений на 990 000 (Дев'ятсот
дев'яносто тисяч) простих іменних акцій, номінальною вартісно однієї простої іменної акції 0,50 (Нуль) гри. 50 кон.
Статутний капітал повністю сплачений у сумі 495 000,00 (Чотириста дев'ятсот п'ять тисяч) гри. 00 кой., тобто 100 відсотків.
На 01.01.2012 року на рахунку 423 "Дооцінка активів" були відображені суми індексації, які були здійснені до 2001 року. Згідно з МСФЗ,
індексація необоротних активів не вважається резервом дооцінки і при трансформації фінансової звітності на 01.01.2012 року була перенесена
на нерозподілений прибуток у СУУІІ І 439 тис. гри.
На 01.01.2012 року на рахуі.ку 43 "Резервний капітал" 01.01.2012 року була перенесена на нерозподілений прибуток у сумі 41 тис. гри.
Непокритий збиток на 31.12.2012 року складає 7 931 тис. гри., який протягом звітного періоду збільшився на І 477 тис.три. Загальна сума
власного капіталу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРРУКЦІЯ" складає від'ємний показник у сумі 7
436 тне. гри., який протягом івітного періоду збільшився на 1 457 тис. гри.
На 01.01.2012 року на рахунку 423 "Дооцінка активів" були відображені суми індексації, які були здійснені до 2001 року. Згідно з МС'ФЗ,
індексація необоротних активів не вважається резервом дооцінки і при трансформації фінансової звітності на 01.01.2012 року була перенесена
на нерозподілений прибуток у сумі 302 тис. гри.
Дивіденди не нараховувалися і не виплачувалися.

