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

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Дата

Річна інформація емітента цінних паперів

1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський завод штампiв та пресформ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

1.4. Місцезнаходження емітента

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00223272

61017  Харкiвська область Ленiнський м. Харкiв вул. Пащенкiвська, 11

Акцiонерне товариство

Директор Тур'янський Олександр Миколайович

  .  .МП

Титульний аркуш

Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. Загальні відомості

1.5. Міжміський код,  телефон та факс емітента (057) 712-88-67 712-88-67

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.3. Повідомлення
розміщено на сторінці

www.shtampy.com.ua/shareholder   .  .
Дата(адреса сторінки в мережі Інтернет)

  .  .
Дата

за 2011 рік

2.2. Річна інформація опублікована у   .  .
Датаномер та найменування офіційного друкованого видання

1.6. Електронна поштова адреса емітента shtamp@online.kharkov.ua
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а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

30. Примітки: ПрАТ "ХЗШП" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. У статутному фондi

1. Основні відомості про емітента:

б) інформація про державну реєстрацію емітента; X
в) банки, що обслуговують емітента; X
г) основні види діяльності; X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
е) інформація про рейтингове агентство;
є) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв). X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента. X
6. Інформація про загальні збори акціонерів. X
7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент. X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента; X
б) інформація про облігації емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. X
10. Опис бізнесу. X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X
в) інформація про зобов'язання емітента. X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного X
14. Інформація про стан корпоративного управління. X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
    облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
    облігаціями з цим  іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,
    які відбулися протягом звітного періоду;
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів
    до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів
    на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
    іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами
    (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Річна фінансова звітність. X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) X
27. Аудиторський висновок. X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими
    здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) .

г) інформація про похідні цінні папери

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
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Емiтента державна частка вiдсутня . ПрАТ "ХЗШП" не  має стратегiчного значення для економiки та
безпеки держави та не  займає монопольне (домiнуюче) становище, тому рейтингування не
проводилось. 
Протягом звiтного перiоду Емiтент викуп власних акцiй не здiйснював, нiяких видiв облiгацiй
(процентнi, дисконтнi, цiльовi) та iнших видiв цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї,
не випускав.
Нiяких зобов'язань за кредитами, цiнними паперами, фiнансовими iнвестицiями Товариство не має.
Протягом звiтного перiоду дивiденди не нараховувались та не виплачувались.  Позачерговi збори
акцiонерiв товариства не скликались. Товариство не займається такими видами дiяльностi, що
класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення
електроенергiї, газу та води, тому Iнформацiю про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв
продукцiї, iнформацiю про собiвартiсть реалiзованої продукцiї емiтент не надає.  Боргових цiнних
паперiв товариство не випускало, тому iнформацiя щодо гарантiї третьої особи за кожним випуском
боргових цiнних паперiв не надається. Протягом 2011 року нiякої   iнформацiї про iпотечнi цiннi
папери  не виникало. Протягом 2011 року сертифiкати не видавались оскiльки в 2010 роцi випуск
акцiй було переведено в бездокументарну форму iснування.
Пiдтвердження фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк здiйнено аудиторською фiрмою Приватне
пiдприємство "Аудиторська фiрма "Центр аудиторських послуг" (код за ЄРДПОУ  22693955, Україна,
61003, Харкiвська обл.
м. Харкiв,вул. Кооперативна, 18 тел. (057)78-60-155, Свiдоцтво про включення  в Реєстр
аудиторських фiрм та аудиторiв  №4467, видане Аудиторською палатою України 29 вересня 2011 року
протокол № 239/3, яке чинне до 22 вересня 2016 року, в Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку України  ПП "Аудиторська фiрма "Центр аудиторських послуг" внесена в електронну
базу  Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ,
що  здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв пiд № 811  вiд 12 сiчня 2012 року.
З 05.05.2011 року  назву акцiонерного товариства було змiнено на Приватне акцiонерне товариство
"Харкiвський завод штампiв та пресформ".
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3. Основні відомості про емітента

3.1.1.Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський завод штампiв та пресформ"

3.1.4. Область, район Харкiвська область Ленiнський

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.2. Скорочене найменування ПрАТ "ХЗШП"

3.1.3. Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство

3.1.5. Поштовий індекс 61017
3.1.6. Населений пункт м. Харкiв
3.1.7. Вулиця, будинок вул. Пащенкiвська, 11
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3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01 № 429281
3.2.2. Дата державної реєстрації 18.01.1994

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)         7239.16

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Харківської міської ради

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)         7239.16
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3.3.2. МФО банку 351254

3.3. Банки, що обслуговують емітента

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

Харкiвське вiддiлення № 1 АТ "Регiон-банк"

3.3.5. МФО банку 351254

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

Харкiвське вiддiлення № 1 АТ "Регiон-банк"
3.3.3. Поточний рахунок 260001016088

3.3.6. Поточний рахунок 260091026088
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3.4. Основні види діяльності

28.62.0 ВИРОБНИЦТВО ІНСТРУМЕНТУ
28.51.0 ОБРОБЛЕННЯ ТА ПОКРИТТЯ МЕТАЛУ
28.75.0 ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ГОТОВИХ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ
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3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Державний орган, що видав Дата

закінчення дії
ліцензії

(дозволу)

Дата видачіНомер ліцензії
(дозволу)

1 4 532
Придбання, зберігання, використання прикурсорів (списку 2
таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних
речовин і прикурсорів"

серія АВ №580542 21.04.2011 Державний комітет України з питань контролю за
наркотиками

21.04.2016 р.

Опис Ліцензія видана 21.04.2011 р. Термін дії ліцензії - до 21.04.2016 р. Питання про продовження дії ліцензії буде розгядатись на початку 2016 року.
Сертифікат відповідності послуг із зберігання зерна та
продуктів його переробки

№4494 20.07.2011 Державна інспекція з контролю якості с/г продукції та
моніторингу її ринку

14.12.2011 р.

Опис Ліцензія видана 20.07.2011 р. Термін дії ліцензії - до 14.12.2011 р.
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4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акціій ( розміру часток, паїв )

Найменування юридичної особи засновника та/або
учасникa

Відсоток акцій
(часток, паїв), які

належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)

Код за
ЄДРПОУ
засновника

та/або
учасника

Місцезнаходження

РВ Фонду державного майна України по Харкiвськiй обл. 23148337  61022 Харкiвська область д/в м. Харкiв Держпром 3 пiд`їзд   0.000000000000

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій

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

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

212 фiзичних осiб  99.999862000000д/н
Усього    99.999862000000

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

В 2011 роцi середньооблiкова кiлькiсть штатних робiтникiв(осiб) становить 173 особи;
середня численнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом
(осiб) складає 3 особи;
чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого
часу(дня,тижня)(осiб) дорiвнює 4 особи.
В  порiвняннi з 2010 роком фонд оплати працi збiльшився на 822 тис. грн. i становить
3235 тис.грн. 
ПрАТ "ХЗШП" є спецiалiзаваним пiдприємством з виробництва штампiв холодної штамповки,
що потребує  викококвалiфiкованих спецiалiстiв. Емiтент докладає зусиль для пiдвищення
рiвня квалiфiкацiї кадрiв та пошуку спецiалiстiв для виконання виробничого процесу.
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6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу  роботи  посадових  осіб

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

ММ 695401 16.11.2000 Ленінським РВ ХМУ УМВСУ в Харківській обл.

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

Тур'янський Олександр Миколайович

6.1.1. Посада Директор

6.1.5. Освіта ХПI, ф-т промислової електронiки

6.1.4. Рік народження 1955

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 15

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

1996-2006- головний iнженер ВАТ "ХЗШП"  2007 - в.о. Голови правління
ВАТ "ХЗШП", 2008-2011 -директор ВАТ "ХЗШП"

6.1.8. Опис           У посадових осiб емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом звітного періоду змін у складі посадових осіб не було. Повноваження та обов'язки посадової особи
визначенi Статутом Товариства. Винагорода сплачується вiдповiдно до штатного розкладу. Загальний стаж
роботи - 39 рокiв. Попереднi посади та мiсця роботи: ученик слюсаря , слюсар-iнструментальник майстер,
старший майстер ХЗШП,  головний iнженер ВАТ "ХЗШП", в.о. Голови правлiння ВАТ "ХЗШП".

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

МН 787451 14.09.2005 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в Харківській
обл.

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

Шуфанi Саiд Танiос

6.1.1. Посада Голова Спостережної ради (Голова Наглядової ради)

6.1.5. Освіта ХПI, електромеханiчний ф-т

6.1.4. Рік народження 1968

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 12

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Генеральний директор  ТОВ фабрика "Варіант", 2000 -2011 рр. - Голова
Спостережної ради ВАТ "ХЗШП"

6.1.8. Опис           У посадових осiб емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рішенням загальних зборів акціонерів 27.04.2011 р. (протокол б/н від 27.04.2011 р.) Голову Спостережної ради
Шуфані С. Т. було переобрано на наступний термін 3 роки на посаду Голови Наглядової ради. Згідно нової
редакції Статуту Спостережна рада переіменована на Наглядову раду. Повноваження та обов'язки посадової
особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода не передбачена. Попередні посади: Генеральний директор
ТОВ фабрика "Варіант", Голова Спостережної ради ВАТ "ХЗШП". Загальний стаж роботи: 19 років.
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6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 064975 01.03.1996 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в Харківській
обл.

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

Бiлянський Михайло Федорович

6.1.1. Посада Член Спостережної ради (колишній)

6.1.5. Освіта НЕТI, ф-т промислової електронiки

6.1.4. Рік народження 1946

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 13

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Заступник директора ТОВ ВК "Індастрі", 2000 -2011 рр. - член Спостережної
ради ВАТ "ХЗШП"

6.1.8. Опис           У посадових осiб емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рішенням загальних зборів акціонерів 27.04.2011 р. (протокол б/н від 27.04.2011р.) Білянського М. Ф. було
звільнено з посади Члена Спостережної ради. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом
Товариства. Винагорода не передбачена. Посади , які займав: заступник директора ТОВ ВК "Індастрі", член
Спостережної ради ВАТ "ХЗШП" . Загальний стаж роботи 44 роки.

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

ММ 513423 04.08.2000 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в Харківській
обл.

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

Шуфані Наталія Михайлівна

6.1.1. Посада Член Спостережної ради (Член Наглядової ради)

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1961

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 5

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Секретар ТОВ ВК "Iндастрi", 2007 - 2011 рр. - член Спостережної ради ВАТ
"ХЗШП"

6.1.8. Опис           У посадових осiб емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рішенням загальних зборів акціонерів 27.04.2011 р. (протокол б/н від 27.04.2011 р.) Члена Спостережної ради
Шуфані Н. М. було переобрано на наступний термін 3 роки на посаду Члена  Наглядової ради. Згідно нової
редакції Статуту Спостережна рада переіменована на Наглядову раду. Повноваження та обов'язки посадової
особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода не передбачена. Посади, які займала: секретар ТОВ ВК
"Iндастрi", член Спостережної ради ВАТ "ХЗШП".    Загальний стаж роботи  24 роки.
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6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

ХР 520 14.11.2005 ВГІ та РФО УМВСУ в Харківській обл.

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

Шуфані Амер Мішель

6.1.1. Посада Голова Ревізійної комісії (колишній)

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1981

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 5

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Голова Ревізійної комісії ВАТ "ХЗШП", Директор ТОВ "Дельта"

6.1.8. Опис           У посадових осiб емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рішенням загальних зборів акціонерів 27.04.2011 р. (протокол б/н від 27.04.2011р.) Шуфані А. М.  було звільнено з
посади Голови ревізійної комісії. На посаді перебував 1 рік. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi
Статутом Товариства. Винагорода не передбачена. Посади, які займав: голова Ревізійної комісії ВАТ "ХЗШП",
Директор ТОВ "Дельта". Загальний стаж роботи 5 років.

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

ММ 856308 14.02.2001 Дергачівським РВ УМВСУ в Харківській обл.

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

Бондаревська Валентина Михайлівна

6.1.1. Посада Головний бухгалтер

6.1.5. Освіта ХІЕІ, економіст

6.1.4. Рік народження 1955

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 13

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

1999-2007 - заст. головного бухгалтера АТ ЗТ "Харківський жировий
комбінат"
з 2009 -2011 рр - головний бухгалтер ВАТ "ХЗШП".

6.1.8. Опис           У посадових осiб емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом звітнього року змін не відбувалось. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Законом
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-ХIV вiд 16.07.1999 (зi змiнами та
доповненнями) та посадовою iнструкцiєю. Винагорода сплачується вiдповiдно до штатного розкладу. Загальний
стаж роботи - 39 рокiв. Попереднi посади та мiсця роботи: контролер готової продукцiї , економiст , старший
iнженер-економiст Дергачiвської швейної фабрики iм. 1-го Травня,  iнженер, бухгалтер 1 категорiї , провiдний
бухгалтер  ППО ОПТП, головний бухгалтер ВО "СIОМЕТ Мельниченко i Ко", економiст з працi, начальник ПЕВ
ХАРКIВЕНЕРГОРЕМОНТ, директор ХФ ТОВ "Новасидер прем'єр", завiдуюча сектором облiку грошових
коштiв, фондiв та резервiв прибутку та її собiвартостi, заступник Головного бухгалтера АТЗТ "Харкiвський
жировий комбiнат".
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6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

ХР 520 14.11.2005 РФО УМВСУ в Харківськів обл.

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

Шуфані Амер Мішель

6.1.1. Посада Заступник Голови Наглядової ради

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1981

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 5

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

2007 -2011 р.. -Голова Ревізійної комісії ВАТ "ХЗШП", Директор ТОВ
"Дельта"

6.1.8. Опис           У посадових осiб емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рішенням загальних зборів акціонерів 27.04.2011 р. (протокол б/н від 27.04.2011р.) Шуфані А. М.  було обрано на
посаду Заступника Голови Наглядової ради. Згідно нової редакції Статуту Спостережна рада переіменована на
Наглядову раду. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода не
передбачена. Посади, які займав: голова Ревізійної комісії ВАТ "ХЗШП", Директор ТОВ "Дельта". Загальний
стаж роботи 5 років.

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

МК 064975 01.03.1996 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в Харківській
обл.

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

Білянський Михайло Федорович

6.1.1. Посада Ревізор

6.1.5. Освіта НЕТI, ф-т промислової електронiки

6.1.4. Рік народження 1946

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 13

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Заступник директора ТОВ ВК "Індастрі", член Спостережної ради ВАТ
"ХЗШП"

6.1.8. Опис           У посадових осiб емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рішенням загальних зборів акціонерів 27.04.2011 р. (протокол б/н від 27.04.2011р.) Білянського М. Ф. було
призначено на посаду Ревізора строком на 3 роки. Згідно нової редакції Статуту Ревізійну комісію змінено на
Ревізора.Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода не
передбачена. Посади , які займав: заступник директора ТОВ ВК "Індастрі", член Спостережної ради ВАТ
"ХЗШП" . Загальний стаж роботи 44 роки.
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6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Від загал.

кількості акцій(%)
Кількість

акцій (штук)
Дата

внесення
до реєстру

П.І.Б. посадової особи
Серія, номер, дата

видачі паспорту, орган,
що видав

Кількість за видами акцій
прості іменні прості на

пред'явника
привілейо

вані
іменні

привілейо
в. на

пред'явн
Директор Тур'янський Олександр

Миколайович
29.01.2003            1000   0.13813757397            1000               0               0               0ММ 695401 16.11.2000

Ленінським РВ ХМУ
УМВСУ в Харківській
обл.

Голова Спостережної ради
(Голова Наглядової ради)

Шуфанi Саiд Танiос 12.09.2007          511669  70.68071433702          511669               0               0               0МН 787451 14.09.2005
МВМ Дзержинського
РВ ХМУ УМВСУ в
Харківській обл.

Член Спостережної ради
(колишній)

Бiлянський Михайло
Федорович

22.11.2000           72312   9.98900424911           72312               0               0               0МК 064975 01.03.1996
МВМ Дзержинського
РВ ХМУ УМВСУ в
Харківській обл.

Член Спостережної ради
(Член Наглядової ради)

Шуфані Наталія
Михайлівна

13.12.2005           71498   9.87656026390           71498               0               0               0ММ 513423 04.08.2000
МВМ Дзержинського
РВ ХМУ УМВСУ в
Харківській обл.

Голова Ревізійної комісії
(колишній)

Шуфані Амер Мішель 27.03.2007            1000   0.13813757397            1000               0               0               0ХР 520 14.11.2005 ВГІ
та РФО УМВСУ в
Харківській обл.

Головний бухгалтер Бондаревська Валентина
Михайлівна

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0ММ 856308 14.02.2001
Дергачівським РВ
УМВСУ в Харківській
обл.

Заступник Голови
Наглядової ради

Шуфані Амер Мішель 27.03.2007            1000   0.13813757397            1000               0               0               0ХР 520 14.11.2005
РФО УМВСУ в
Харківськів обл.

Ревізор Білянський Михайло
Федорович

22.11.2000           72312   9.98900424911           72312               0               0               0МК 064975 01.03.1996
МВМ Дзержинського
РВ ХМУ УМВСУ в
Харківській обл.

     730791          0        0        0Усього       730791 100.94969582106
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7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної
особи

Кількість за видами акційІдентифікаці
йний код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Дата
внесення до
реєстру

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій(%) Прості

іменні
Прості на
пред'явника

Привілейова
ні іменні

Привілейова
ні на

пред'явника

д/в д/в  д/в  д/в   .  . 0 0.000000000000 0 0 0 0

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної
особи

Серія, номер дата видачі та
найменування органу, який видав

паспорт

Дата
внесення до
реєстру

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій(%) Прості

іменні
Прості на
пред'явника

Привілейова
ні іменні

Привілейова
ні на

пред'явника

Кількість за видами акцій

Шуфанi Саiд Танiос МН 787451 14.09.2005 МВМ
Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в
Харкiвськiй обл.

12.09.2007 511669 70.680714337020 511669 0 0 0

Усього 511669 70.680714337023 511669 0 0 0
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8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

Кворум зборів  93.410000000000
Опис Порядок денний.

1. Затвердження рiчного звiту товариства за 2010 рiк.
2. Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.
3. Розподiл збиткiв товариства за пiдсумками роботи у 2010 роцi .
4. Змiна назви Товариства та внесення змiн до Статуту товариства
5. Затвердження положення про Загальнi збори,
6. Затвердження положення про Наглядову раду,
7. Затвердження положення про Ревiзора товариства.
8. Вiдзив членiв Ревiзiйної комiсiї та обрання Ревiзора
9. Обрання членiв Наглядової ради
10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з Ревiзором та членами Наглядової ради.
11. Обрання уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту
12. Обрання уповноваженої особи на пiдписання цивiльно-правових договорiв з Ревiзором та
членами Наглядової ради.
Нiяких пропозицiй щодо порядку денного не надходило.
Рiшення по всiм питанням порядку денного прийнятi. Позачерговi збори не скликались.

Дата проведення 27.04.2011

Чергові Позачергові
X
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10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

Колективне підприємство аудиторська фірма "СОМ-АУДИТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22841332
Місцезнаходження 61001 Харкiвська область Червонозаводський м. Харків пров.

Никитинський, 5/7
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

№ 1307

Організаційно-правова форма Колективне пiдприємство

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

Аудиторська палата України

Вид діяльності Аудиторська діяльність
Опис Свідоцтво про внесення до реєстру аудитоських фірм, які можуть

проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають
послуги на ринку цінних паперів ДКЦПФР серії АБ № 000139 від
17.02.2007 р.

немаєФакс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

22.06.2001

Міжміський код та телефон (03722) 2-00-38, 057-752-68-91, 0372-52-00-38

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "Незалежний реєстратор
"АВЕРС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25188660
Місцезнаходження 61001 Харкiвська область Червонозаводський м. Харків просп.

Гагаріна,20
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

АВ №520337

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

ДКЦПФР

Вид діяльності депозитарна діяльність зберігача
Опис Обслуговування здійснюється на підставі договору про відкриття

рахунків у цінних паперах власникам №166-З-10 від 16.09.2010 р.

(057)7601684Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

17.02.2010

Міжміський код та телефон (057)7680876

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

Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних
паперів"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження 04107 Київська область  м. Київ вул. Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

АВ №498004

Організаційно-правова форма Приватне пiдприємство

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

ДКЦПФР
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Вид діяльності депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис Обслуговування здійснюється на підставі договору на обслуговування

емісії №Е-1973110 від 14.09.2010. р.

(044)5854243Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

27.05.2009

Міжміський код та телефон (044)5854240
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11.1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Тип цінного
паперу

Номінальна
вартість

(грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна

вартість (грн.)

Доля у
статутному
капіталі,%

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Форма існування та
форма випуску

11. Відомості про цінні папери емітента

1 2 3 5 7 8 9 104 6
19.08.2010 137/20/1/10 Харківське територіальне

управління ДКЦПФР
Іменні прості Бездокументарна

Іменні
           0.01          723916         7239.16 100.000000

000000
UA4000083893

Згідно рішення загальних зборів акціонерів 30.07.2010 р. випуск простих іменних акцій в документарній формі було переведено у бездокументарну. Iнформацiя про
внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: Емiтент не має iнформацiї щодо продажу випущених ним ЦП на бiржi та органiзованих
позабiржових ринках.Емiтент не має намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржi. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на
фондових бiржах: Цiннi папери емiтента до лiстiнгу не включенi. Мета додаткової емiсiї: Емiтент не планує проводити додаткову емiсiю. Спосiб розмiщення:

Опис
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11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)                  350

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

- у тому числі: сертифікатів акцій                  350

                   0
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)                  132

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

- у тому числі: сертифікатів акцій                  132

                   0
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді                    0

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

- у тому числі: сертифікатів акцій                    0

                   0
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ОПИС БІЗНЕСУ

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Iсторiя Харкiвського заводу штампiв та пресформ розпочалась в
дореволюцiйний час. Перше документальне пiдтвердження вiдноситься до
сiчня 1916 року. Тодi завод мав назву "Чавунно-лiтейний завод
Дудавського В.I.". З 1929 року пiдприємтство стало називатись
"метало-штамповочний завод" i входило до складу тресту "Масового
виробництва пiдприємств Харкiвського окружного вiддiлу мiсцевої
промисловостi", На пiдставi Постанови Харкiвського Раднархозу за №
269 вiд 08.07.1963 року завод було перейменовано у "Третiй
Харкiвський iнструментальний завод".
   Постановою Ради Мiнiстрiв СРСР № 970 вiд 09.02.1966 року завод
було передано до головного управлiння з виробництва технологiчної
оснастки.
   Наказом Мiнiстерства станкобудiвельної та iнструментальної
промисловостi СРСР вiд 16 квiтня 1966 року пiдприємство отримало
назву "Харкiвськи завод штампiв та пресформ". Протягом багатьох рокiв
завод мав велику популярнiсть в сферi виготовлення технологiчної
оснасткиi приймав активну участьв урядових програмах з виробництва
технологiчної оснастки для багатьох пiдприємств колишнього СРСР.
   Внаслiдок приватизацiйних процесiв в Українi Наказом № 670-П вiд
20 липня 1994 року на базi Харкiвського заводу штампiв та пресформ
було створено ВАТ "ХЗШП".
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
ПрАТ "ХЗШП" нiяких дочiрнiх пiдприємств та фiлiй не має.
До складу пiдприємтства входять такi структурнi пiдроздiли:
- виробництво технологiчної оснастки;
- виробництво товарiв народного споживання.
Змiн в органiзацiйнiй структiрi емiтента не вiдбувалось.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Ніяких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться на пiдставi Закону
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" вiд
16.07.1999 року № 996-ХIV зi змiнами та допвненями, а також Положень
(Стандартiв) бухгалтерського облiку в формi журналiв-ордерiв та iнших
облiкових регiстрiв, якi розробленi спецiалiстами пiдприємства та
адаптованi бухгалтерiєю до нової системи облiку.
  Для повної та реальної картини здiйснення фiнансових операцiй та їх
результатiв використовуються податковi системи подрахункiв та
регiстрiв аналiтичного облiку.
  При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв використовуються
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методи амортизацiї i лiквiдацiйної вартостi, встановленi i
затвердженi протоколом засiдання фахiвцiв пiдприємства, а саме:
- для амортизації основних засобів - податковий метод;
- прямолiнiйний  метод - для iнших матерiальних необоротних активiв;
- в розмiр 100 % вартостi в перший мiсяц використання - для
малоцiнних необотних активiв.
  Доходи та витрати пiдприємства визнаються та нараховуються згiдно з
П(С)БУ 15 "Доходи" та П(С)16 "Витрати" вiдповiдно:
- оцiнка ступеню завершеностi послуг здiйснювати по вiдношенню витрат
на здiйсненi послуги до загальної суми цих витрат;
- здiйсненi витрати класифiкувати вiдповiдно до затвердженого i
узгодженого з економiстами перелiку, в якому вiдображено конкретний
склад постiйних та змiнних загальновиробничих, адмiнiстративних,
iнших операцiйних витрат та витрат на збут.
  Розподiл загальновиробничих витрат здiйснюється за даними
виробничого вiддiлу про нормальну виробничу мiцнiсть устаткування по
цехам згідно Наказу про облікову політику підприємства №1 від
05.01.2009 р.
Текст аудиторського висновку

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Центр аудиторських послуг"
(код за ЄДРПОУ  22693955)
Місцезнаходження:
Україна, 61003, Харківська обл.
м. Харків,вул. Кооперативна, 18
тел. (057)78-60-155
Фактична адреса:
Україна, 61003, Харківська обл.
м. Харків,вул. Кооперативна, 18
тел. (057)78-60-155
Свідоцтво про включення ПП "Аудиторська фірма 
"Центр аудиторських послуг" в Реєстр аудиторських 
фірм та аудиторів  №4467, видане Аудиторською 
палатою України 29 вересня 2011 року протокол 
№ 239/3, яке чинне до 22 вересня 2016 року.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо  фінансової
звітності 

Приватного акціонерного товариства
"Харківський завод штампів та пресформ"

за 2011 рік за станом на 31.12.2011 року

м. Харків 29 березня 2012 року

1.1. Заголовок
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо  фінансової
звітності  Приватного акціонерного товариства "Харківський завод
штампів та пресформ" за 2011 рік за станом на 31 грудня 2011 року.
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1.2. Адресат
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової
звітності призначається для власників цінних паперів та
управлінського персоналу Приватного акціонерного товариства
"Харківський завод штампів та пресформ" та для Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку.
1.3. Вступний  параграф
1.3.1.Основні відомості про емітента.
Повна назва: Приватне акціонерне товариство "Харківський завод
штампів та пресформ".
Код за  ЄДРПОУ: 00223272.
Місцезнаходження: 61017, Харківська обл., м. Харків, вул.
Пащенківська, будинок 11.
Дата державної реєстрації:  18.01.1994  року.
1.3.2.Опис аудиторської перевірки

Аудит  було здійснено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту
та Вимог до аудиторського висновку про розкриття інформації
емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)
, затверджених рішенням ДКЦПФР 29.09.2011 р. № 1360 , зареєстрованих
в Мінюсті України 28 листопада 2011 року за № 1358/20096. 
Аудитором перевірений повний пакет фінансових звітів, а саме:
Баланс (форма №1) за станом на 31 грудня 2011 року, Звіт про
фінансові результати (форма №2) за 2011 рік, Звіт про рух грошових
коштів (форма №3) за 2011 рік, Звіт про власний капітал (форма №4) за
2011 рік, Примітки до річної фінансової звітності (форма №5) за 2011
рік., текстові примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік.
Крім фінансової звітності перевірці підлягали засновницькі та
реєстраційні документи, наказ про облікову політику та інші внутрішні
нормативні документи, регістри синтетичного та аналітичного обліку
(журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості), матеріали
інвентарізації, а також вибірково первінні документи.
Аудиторами визначена прийнятність консептуальної основи фінансової
звітності, яка застосована при складанні фіансової звітності.
Фінансова звітність підготована персоналом відповідно до конкретної
консептуальної основи фінансової звітності і яка охоплює національні
положення (стандарти) звітності та правові вимоги, передбачені
Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" від 16.07.1999 року № 996-XIY.
Товариство з врахуванням  особливостей своєї діяльності на підставі
вимог П(С)БО визначило облікову політику та подання фінансової
звітності. Впродовж 2011 року Товариство вело бухгалтерський облік
відповідно до наказу про облікову політику. У звітному періоді
істотних змін в обліковій політиці не відбулося. Облікова політика в
основному забезпечує можливість надання користувачам фінансової
звітності правдивої та неупередженої інформації про фінансовий та
майновий стан підприємства, доходи, витрати та його фінансові
результати.

1.4. Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та
достовірне представлення повного пакету фінансових звітів у
відповідності до національних Положень (стандартів) бухгалтерського
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обліку. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку,
впровадження та використання внутріш-нього контролю стосовно
підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не
містять суттє-вих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір
та застосування відповідної облікової політики, а також облікових
оцінок, які відповідають обставинам.
1.5. Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є надання висновку щодо повного пакету
фінансових звітів на основі результатів аудиторської перевірки, що
проведена у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту.
Міжнародні стандарти аудиту вимагають від аудитора дотримання етичних
вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для
отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять
суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання
аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах.
Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур
входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів
внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків,
аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються
підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою
розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю
суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності
використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок,
зроблених управлінським персоналом, та загального представлення
фінансових звітів.

1.6. Думка  аудитора

1.6.1.Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.
Аудитор не спостерігав за проведенням річної інвентаризації

активів та зобов'язань, що є обмеженням обсягу роботи, в зв'язку з
чим  ним висловлюється умовно-позитивна думка.

1.6.2. Умовно-позитивна думка
             Аудитор висловлює умовно-позитивну думку, що фінансові
звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан  ПрАТ
"ХЗШП" станом на 31 грудня 2011 року згідно з визначеною
концептуальною основою фінансової звітності та відповідають вимогам
законодавства України і прийнятої облікової політики підприємства.
Повний пакет фінансової звітності, а саме: Баланс (форма №1) за
станом на 31 грудня 2011 року, Звіт про фінансові результати (форма
№2) за 2011 рік, Звіт про рух грошових коштів (форма №3) за 2011 рік,
Звіт про власний капітал (форма №4) за 2011 рік, Примітки до річної
фінансової звітності (форма №5) за 2011 рік., текстові примітки до
річної фінансової звітності за 2011 рік складено у відповідності до
національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та
прийнятої облікової політики ПрАТ "ХЗШП".
          Аудитор висловлює  умовно-позитивну думку, що фiнансова
звiтнiсть справедливо та достовiрно в усiх суттєвих аспектах
вiдображає дiйсний фiнансовий стан та результат дiяльностi емiтента

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


згiдно з прийнятою концептуальною основою фiнансової звiтностi та їх
вiдповiдностi  вимогам  законодавства.
           Інформація, отримана внаслідок застосування аналітичних
процедур, зібраних доказів дає достатнь впевненість в тому, що
фінансова звітність у цілому не містить викривлення внаслідок
шахрайства чи помилок.

                                                             1.7.
Інша допоміжна інформація

1.7.1 Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.
Аудитором проведено розрахунок вартості чистих активів у
відповідності з Методичними рекомен-даціями щодо визначення вартості
чистих активів згідно рішення ДКЦПФР від 17 листопада 2004 року №
485, при цьому вартість чистих активів за станом на 31 грудня 2011
року складає 1019 тис. грн. при скори-гованому статутному капіталі 7
тис. грн., чим  дотримано умови ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу
України.

                                        1.7.2.Наявність суттєвих
невідповідностей
Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю,що
підлягала аудиту, та іншою інфо-рмацією, що розкривається емітентом
цінних паперів та подається до комісії разом з фінансової звітністю (
МСА 720 " Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в
документах, що містять перевірену аудито-ром фінансову звітність") не
встановлено.

                                          1.7.3. Виконання значних
правочинів
Виконання значних правочинів ( 10 і більше відсотків вартості активів
товариства за даними останньої річної фінансової звітності)
відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"  відбувалось
відповідно до вимог законодавства України.

                                             1.7.4. Стан
корпоративного управління
Стан корпоративного управління у тому числі стан внутрішнього аудиту
відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"
задовільний.

                                              1.7.5. Ризики суттєвого
викривлення
Ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок
шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора,що стосується
шахрайства, при аудиті фінансової звітності") не встановлено.

1.7.6. Сплата ПрАТ "ХЗШП"  статутного фонду (капіталу)
у встановлені законодавством терміни
Статутний капітал  Приватного акціонерного товариства "Харківський
завод штампів та пре-сформ" сформований в сумі 7 тис. грн. у
встановлені законодавством терміни без порушень.
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1.7.7. Перевірка порівнянності показників фінансової звітності.
Аудитором проведено таку перевірку у відповідності із Наказом Мінфіну
України від 22.12.2008 року № 1524 із змінами та доповненнями  та
аудитор підтверджує порівнянність форм фінансової звітності згідно з
вищезазначеним наказом Мінфіну України.

                        1.8. Основні відомості про аудиторську фірму
1.8.1. Повне найменування - Приватне підприємство "Аудиторська фірма
"Центр аудиторських послуг".
Свідоцтво № 4467 від 29 вересня 2011 року  про  внесення  до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські
послуги, виданого Аудиторською палатою України.
Місцезнаходження - м. Харків,61003, вул. Кооперативна, буд.18, тел.
(057) 78-60-155

                      1.9. Дата і номер договору на проведення аудиту
Договір б/н від  "20" березня 2012  року.

                  1.10.Дата початку та дата закінчення проведення
аудиту
Аудит проводився з  "20" березня  по "29" березня 2012 року . 

1.11. Підпис аудитора, що  проводив перевірку, та підпис директора
аудиторської фірми:
Аудитор (сертифікат аудитора 
України серії А № 005362) І.В. Бану

Директор  ПП АФ "Центр аудиторських послуг"
І.В. Бану

  М.П.
1.12. Дата аудиторського висновку.
29 березня 2012 року
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
ПрАТ "Харкiвський завод штампiв та пресформ" є спецiалiзованим
пiдприємством з  виробництва штампiв холодної листової штамповки
(вирубнi, витяжнi, пукльовочнi, гнучкi, сумiсної дiї, штампи армованi
твердих сплавiв, унiверсанно-переналагоджувальнi, розподiльнi,
штампи поелементної штамповки), пресформ рiзноманiтного призначення (
для лиття по металу, пластмиасi, на гумово-технiчнi вироби, прямого
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пресування, гарячеканальнi) та товарiв народного споживання (лижнi
крiплення, кронштейни меблевi, штанга висувна металева, набори лiткр
та цифр. Завод виробляє також специфiчну продукцiю одиничного
виготовлення.
Основними замовниками ПрАТ "Харківський завод штампів та пресформ" є
:
ТОВ ПК "Індастрі", фабрика "Варіант", ТОВ "Іпріс", ПП "Кайман" м.
Луганськ, 
 ДП "Укрспецвагон" м. Панютіно, ТОВ "Віза УКраїна" м. Харків, ТОВ
"Гріф" м. Харків, ПП "Зелені лінії УКраїни" м. Харків, ТОВ
"Европласт" м. Донецьк, ТОВ "Лібена" м.Бєлгород, ПП "ФБМ-Україна", м.
Київ.
В машинобудуванні і в галузі виробництва, в якій здійснює діяльність
емітент,має місце спад виробництва, пов'язаний зі зростанням цін на
енергоносії, скорочення та подорожчання металургійного виробництва,
розрив зв'язків з Російською федерацією, основного споживача
машинобудівного ринку України 
Останнім часом конкуренція в галузі зросла в зв'язку з тим, що ряд
підприємств, що мають інструментальне виробництво, намагаються своїми
силами виготовити технологічну оснастку, а також виконувати
замовлення від інших підприємств на виготовлення технологічної
остнастки.
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
Протягом останніх п'яти років ПрАТ "ХЗШП" було 
придбано: гільотину, градирню ГМВ-20 mini, компресор гвинтовий DVK,
компресор повітряний гвинтовий, 4 конденсаторних установок, 8 різних
пресів, 2 розмативателя, системні блоки, вентиляційний агрегат,
станки електроерозійні стрічково-відрізні, електронні СНО 4,8 3/11,
вертикально- обробний центр HAAS.
продано: обчислювальний комплекс, прилад УПДЛ, електроніка МС 1190,
електроерозійний станок 4532 Ф3, електроерозійний станок 4В721,
станок токарно-гвинторізний ФТ11, станок токарно-гвинтовий К62,
електропіч СНО-3*6,5*2,1, прес
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основні засоби Емітента складаються з:машин та обладнання
(вертикально-фрезерні станки, вертикально свердлильні станки,
опалювальні апарати, коипресори, координатно-розточувальні станки,
токарно-гвинторізні станки, електропічі, електрокорозійні станки);
транспортних засобів (автокран автомобілі ГАЗ, МАЗ);інструментів,
приборів та інвентарю (верстаки, ванни, кран-балки, тумби
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інструментальні, шафи книжні); інших осносних засобів (комп'ютери,
кондіціонери); малоцінні необоротні активи( штампи, столи офісні та
комп'ютерні, принтери). Основні засоби емітента знаходяться за місцем
знаходження емітента: м. Харків, вул. Пащенківська, 11. Ніякі
екологічні питання не можуть позначитися на використанні активів
підприємства. Капітальне будівництво, розширення або удосконалення
основних засобів не планується. Нiяких обмежень на використання майна
емiтента не iснує.
Ступiнь використання основних засобiв дорiвнює 100 %.
Первісна вартість основних засобів на початок року - 3676 тис.грн.,
на кінець року - 3791 тис.грн.
Сума нарахованого зносу - 3064 тис.грн.
Законсервованих основних засобів в балансі товариства не
зазначається.
Суттєвих змін у вартості основних засобів не було.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
Основними проблемами, якi впливають на діяльність пiдприємства є :
- недосконалiсть законодавчої системи з оподаткування;
- спад виробництва підприємствами машинобудування;
- знос основних фондів;
- недостатність фахівців;
- низька платоспроможнiсть замовникiв,
- постiне зростання цiн на метал, енергоносiї, воду, газ, бензин,
комунальнi послуги.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій
за порушення законодавства
У 2011 роцi  ПрАТ "ХЗШП" сплачувало штрафні санкції на суму 26386,07
тис. грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Емiтент дотримується полiтики самофiнансування.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
Станом на 31.12.2011 року укладених але не виконаних договорiв та
контрактiв пiдприємство не має.
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)
У 2012 роцi буде тривати розпочатий у 2003 роцi процес удосконалення
методiв компьютерного проектування технологiчної оснастки за рахунок
впровадження нових, бiльш сучасних програм. Цей процес дозволить
зменшити час на проектування креслень та забезпечити залучення
замовникiв прискореним циклом "креслення-виробництво".
  Комп`ютеризувати бухгалтерський облiк для нарахування заробiтної
плати, складському облiку та складанню фiнансової звiтностi.
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  В пiдроздiлi ТНС планується введення в виробництво чотирьох одиниць
пресового обладнання для збільшення обсягів виробництва.
  З метою модернiзацiї обладнання на пiдприємствi планується
вдосконалити деякi моделi електроерозiйного обладнання з
використанням програмування та вводои програм беспосередньо в станок
з компьютера, що дасть можливiсть скоротити цикл виготовлення
деталей.
    Провести модернiзацiю окремих видiв обладнання, ввести в
експлуатацiю нове устаткування, впровадити графiк оптимальної працi,
полiпшити умови працi, провести заходи щодо систем життєзабезпечення
пiдприємства. 
    З метою енергозбереження планується модернізація газифікації
підприємства. Виконано проект з модернізації теплозабезпечення
підприємства, два корпуси забезпечено новим сучасним газовим
обладнанням. В 2012 році з метою економії енергоресурсів планується
ввести в експлуатацію три опалювальних для теплозабезпечення
корпусів. Також планується модернізація газорозподільного пункту.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Протягом звітного року Емітент ніякої політики щодо досліджень та
розробок не здійснював.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Емітент не бере участі в судових справах.
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
Коефіцієнт загальної ліквідності визначається відношенням оборотних
активів до поточних зобов'язань. Цей коефіцієнт визначається
відношенням суми рядка 260 та 270 Балансу до суми
рядка 620 Балансу. Нормативне значення показника від 1 до 2. Фактичне
значення коефіцієнту 0,829, тобто підприємство має не достатньо
оборотних коштів для погашення поточних зобов'язань.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається як відношення суми
залишків за статтями коштів та їх еквівалентів і поточних фінансових
інвестицій до суми залишків за непогашеними кредитами та поточної
кредиторської заборгованості. Цей коефіцієнт визначається діленням
суми грошових коштів, які відзначені в рядках 220, 230, 240 Балансу
до суми за розділом IV (рядок 620). Нормативне значення показника від
0,25 до 0,5. Фактичне значення коефіцієнту 0,002 свідчить про не
достатність грошових коштів для погашення поточних зобов'язань.
Коефіцієнт фінансової стабільності визначається відношенням суми
власних коштів до валюти балансу. Цей коефіцієнт визначається шляхом
ділення суми за рядком 380 Балансу до
суми за рядком 640 Балансу. Нормативне значення показника не менш
0,5. Фактичне значення коефіцієнту 0,36, що свідчить про фінансову
залежність підприємства.
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Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) визначається відношенням
запозичених і власних коштів та характеризує залежність підприємства
від запозичених коштів. Цей коефіцієнт визначається шля-хом
відношення суми рядків 430, 480,620 та 630 Балансу до даних рядка 380
Балансу.
Нормативне значення до 0,5. Фактичне значення коефіцієнту 1,78, тобто
у підприємства  не достатньо власного капіталу для розрахунку за
довгострокові зобов'язання. 
 Таким чином, підприємство має не стійкий фінансовий стан.
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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

Власні основні засоби
(тис.грн.)

Орендовані основні засоби
(тис.грн.)

Основні засоби, всього
(тис.грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

     775.0001.Виробничого призначення      722.000        0.000      131.000      775.000      853.000
      29.000- будівлі та споруди       27.000        0.000      131.000       29.000      158.000
     660.000- машини та обладнання      668.000        0.000        0.000      660.000      668.000
       8.000- транспортні засоби        5.000        0.000        0.000        8.000        5.000
      78.000- інші       22.000        0.000        0.000       78.000       22.000
      10.0002.Невиробничого призначен        5.000        0.000        0.000       10.000        5.000
       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
      10.000- інші        5.000        0.000        0.000       10.000        5.000
     785.000Усього      727.000        0.000      131.000      785.000      858.000

Пояснення : Нiяких обмежень на використання майна емiтента не iснує.
Ступiнь зносу основних засобiв складає 78,7 %.
Ступiнь використання основних засобiв дорiвнює 100 %.
Первісна вартість основних засобів на початок року - 3676 тис.грн., на кінець
року - 3791 тис.грн.
Сума нарахованого зносу - 3064 тис.грн.
Законсервованих основних засобів в балансі товариства не зазначається.
Суттєвих змін у вартості основних засобів не було.
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13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

За звітний період

Розрахункова вартість чистих активів

Скоригований статутний капітал
Статутний капітал

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій

ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт)

бухгалтерського обліку 2"Баланс",затвердженого Наказом Міністерства фінансів

України 31.03.99  N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою:

Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів-

Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат  і

платежів - Доходи майбутніх періодів

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(1019.000 тис.грн. ) більше скоригованого

статутного капіталу(7.000 тис.грн. )на 1012 тис. грн. Це відповідає вимогам статті 155

п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi

статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

Найменування показника За попередній період

        1019
           7
           7

         872
           7
           7
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13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Відсоток за
корист. коштами

(% річних)

Непогашена
частина боргу

(тис.грн.)

Дата виник
нення

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі : X           0.00X X
  0.000           0.00д/н д/н

Зобов'язання за цінними паперами X           0.00X X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : X           0.00X X

  0.000           0.00д/н д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):

X           0.00X X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X           0.00X X
За векселями (всього) X           0.00X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними
цінними паперами) (за кожним видом):

X           0.00X X

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

X           0.00X X

  0.000           0.00д/н д/н
Податкові зобов'язання X          42.00X X
Фінансова допомога на зворотній основі X           0.00X X
Інші зобов'язання X        1772.00X X
Усього зобов'язань X        1814.00X X
Опис: Станом на 31.12.2011 р. товариство має зобов`язання

на загальну суму 1814,0 тис. грн.
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15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події
Дата оприлюднення

Повідомлення у стрічці
новин

Вид інформації

27.04.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента10.05.2011
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2011

Загальні збори акціонерів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1  1  0

20102  2  1
20093  1  0

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

Реєстраційна комісія
Так

Акціонери
Реєстратор

Ні
X

X
X

Інше немає

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

Державна комісія з цінних паперів та фондовго ринку
Так

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні
X
X

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

Підняттям карток
Так

Бюлетенями ( таємне голосування )

Ні
X

X
Підняттям рук X
Інше немає

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

Реорганізація
Так

Внесення змін до статуту товариства

Ні

X
X

Прийнятя рішення про зміну типу товариства X

Інше немає

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про
припинення їх повноважень

X

Депозитарій X

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

X

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

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

Стратегичного планування
Так

Аудиторський
З питань призначень і винагород

Ні
X
X
X

Іншi У складi Наглядової ради комiтети не утворювались

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

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

(осіб)
  3

Який склад наглядової ради ( за наявності )?

Винагорода є фіксованою сумою
Так

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Ні

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Інше Винагорода членам Наглядової ради не передбачена

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? _____  2

  0
Кількість представників державиі   0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше10% акцій   1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій   2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб   0

Інвестиційний X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу в акціонерами
(так/ні) ?

_____Ні

X
X
X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства ?

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Так

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Ні

Особисті якості (чесність, відповідальність )

Інше немає

X
X
X

Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X

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

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
акціонерного товариства

Так

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

Ні

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

Інше немає

X

X

X

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

X

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

Члени правління ( директор )
Загальний відділ

Засідання
правління

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів,
засідань наглядової ради та засідань правління ?

Кількість членів ревізійної комісії _____  1

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
Юридичний відділ ( юрист )
Секретар правління
Секретар загальних зборів

осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ?_____ 1

Засідання
наглядової ради

Загальні збори
акціонерів

Ні

Секретар спостережної ради
Корпоративний секретар

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з
акціонерами

Ні
Ні
Ні
Так
Ні
Ні

Ні

Ні

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Так

Ні

Ні

Так
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Інше немає

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Виконавчий
орган

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

Наглядова
рада

Загальні
збори

акціонерів
Так

Не належить до
компетенції

жодного органу

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

Так

Так

Так
Так
Так
Так
Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так
Так

Ні

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні
Ні

Ні

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні
Ні

Ні

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Положення про загальні збори товариства
Так

Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)

Ні
X

Інше Положення про Ревізора

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)

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку

______Ні

X
X

X
X
X
X

Фінансова звітність, результати діяльності

Копії
документів
надаються
на запит
акціонера

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

надаються для
ознайомлення
безпосередньо

в
акціонерному
товаристві

Публікується
у

пресі,оприлюд
нюється в

загальнодосту
пній

інформаційній
базі ДКЦПФР
про ринок
цінних
паперів

Так

Інформація
розміщується
на власній
інтернет
сторінці

акціонерного
товариства

Інформація
розповсюджу

ється на
загальних
зборах

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

Інформація про склад органів управління
товариства
Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди посадових осіб АТ

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку ? (так/ні) ______Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором
протягом останніх трьох років ?

Не проводились взагалі
Так

Менше ніж раз на рік

Ні

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X
X

X

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

Загальні збори акціонерів
Так

Наглядова  рада

Ні

Правління або директор

X
X

X
Інше немає

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

Не задовольняв професійний рівень
Так

Не задовольняли умови угоди з аудитором
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів

Ні
X

Інше Закінчення Ліцензії аудитора.

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

Ревізійна комісія
Так

Наглядова рада

Ні

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу ?

З власної ініціативи
Так

За дорученням загальних зборів

Ні

За дорученням наглядової ради

X

Інше немає

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

X
X

Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше немає

X
X
X
X

За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків  голосів

X
X
X
X
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Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

Випуск акцій
Так

Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій

Ні
X

Інше немає

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори

Кредити банків

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-іформаційних систем
протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? _______________Ні

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
X
X
X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

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

яким органом управління прийнятий : _____________________________________________________________немає

______
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ?
(так/ні) Ні

укажіть яким чином його оприлюднено : ___________________________________________________________не оприлюднено
Вкажіть інформацію щодо дотримання / ___________________________________________________________д/в

______
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України протягом останніх трьох років?Ні

Не задовольняв професійний рівень особи
Так

Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:

Ні
X

Інше немає

акціонерів
суду

X

X
X

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі -
особа)?

недотримання кодексу корпоративного управлінння ( принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на
джерело розміщення їх тексту ), відхилення та причини такого відхилення протягом року
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Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Товариство не є фiнансовою установою.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найметування, місцезнаходження; для фізичних осіб-прізвища, імена та по батькові), їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

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.

4.Вкажіть про заходи  впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів.

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.

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.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі,  що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

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.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема
загальний стаж аудиторської діяльності;

кількість років, протягом  яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року;

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора;

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;
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стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та
факти подання недостовірної  звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема

наявність механізму розгляду скарг;

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги;

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг);

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових  послуг фінансовою установою
та результати їх розгляду.
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Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський завод штампiв та пресформ"

Територія______________________________________________________________ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ

Организаційно-правова форма господарювання
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Орган державного управління_____________________________________________

Вид економічної діяльності________________________________________________ВИРОБНИЦТВО ІНСТРУМЕНТУ

Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса________________________________________________________________61017 ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ М. ХАРКIВ ВУЛ.

ПАЩЕНКIВСЬКА, 11

00223272
6310137200

230

      6024

28.62.0

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
Баланс на "31" грудня 2011 р.

Актив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції 020 119 600
Основні засоби:

залишкова вартість 030 785 727
первісна вартість 031 3676 3791
знос 032 ( 2891 ) ( 3064 )

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 -- --

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 -- --

Усього за розділом І 080 912 1330
ІІ. Оборотні активи

виробничі запаси 100 502 677

готова продукція 130 98 21

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість 160 298 509
первісна вартість 161 298 509
резерв сумнівних боргів 162 (    --    ) (    --    )

----220Поточні фінансові інвестиції

з бюджетом 170 3 6

Інша поточна дебіторська заборгованість 210           19           24

НЕ ВИЗНАЧЕНО

Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 2 1
первісна вартість 011 5 5
накопичена амортізація 012 ( 3 ) ( 4 )

Інші фінансові інвестиції 045 -- --
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 -- --
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 -- --

Запаси:

поточні біологічні активи 110 -- --
незавершене виробництво 120 -- --

Товари 140 -- --
Векселі одержані 150 -- --

за виданими авансами 180 78 139
З нарахованих дохідів 190 -- --
Із внутрішніх розрахунків 200 --     --

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Знос інвестиційної нерухомості 057 (    --    ) (    --    )

2012 01 01

Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 -- --
первісна вартість 036 -- --
накопичена амортизація 037 (    --    ) (    --    )

Інші необоротні активи 070 -- --

Відстрочені податкові активи 060 6 2

Гудвіл при консолідації 075 -- --

Гудвіл 065 -- --

Довгострокові фінансові інвестиції:

Середня кількість працівників (1)____________173

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

V
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IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 -- --
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов"язаннями 510 5 5
Векселі видані 520 -- --

Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 130 346
з бюджетом 550 29 42

із внутрішніх розрахунків 600 6 6

Інші поточні зобов'язання 610 59 68
Усього за розділом IV 620 1115 1814

V. Доходи майбутніх періодів 630 -- --
Баланс 640 1987 2833

Пасив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал

Статутний капітал 300 7 7
Пайовий капітал 310 -- --
Додатковий вкладений капітал 320 -- --
Інший додатковий капітал 330 489 489
Резервний капітал 340 -- --
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 376 523
Неоплачений капітал 360 (    --    ) (    --    )
Вилучений капітал 370 (    --    ) (    --    )

1019872380Усього за розділом I
ІI. Забеспечення наступних виплат і платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 -- --
Інші забезпечення 410 -- --

415 -- --
416 -- --

Цільове фінансування 420 -- --
----430Усього за розділом II

IIІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 -- --
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 -- --
Відстроченні податкові зобов'язання 460 -- --
Інші довгострокові зобов"язання 470 -- --

----480Усього за розділом III

зі страхування 570 47 93
з оплати праці 580 113 172
з учасниками 590 3 3

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 723 1079

з позабюджетних платежів 560 -- --

   Облікова політика на підприємстві визначена наказом №1 від 04.01.2010 р., дію якого подовжено до 31.03.2011 року. З 01.04.2011 року
облікову політику змінено та вона ведеться згідно наказу №28-1 від 01.04.2011 року.
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться на пiдставi Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" вiд 16.07.1999
року № 996-ХIV зi змiнами та допвненями, а також Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку в формi журналiв-ордерiв та iнших
облiкових регiстрiв, якi розробленi спецiалiстами пiдприємства та адаптованi бухгалтерiєю до нової системи облiку.

Частка меншості 385 -- --

Cума страхових резервів

Cума часток перестраховиків у страхових резервах

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 2 4

в іноземній валюті 240 -- --
Інші оборотні активи 250 75 123
Усього за розділом II 260 1075 1503

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 -- --

Баланс 280 1987 2833

у т.ч. в касі 231 -- --

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 -- --

Накопичена курсова різниця 375 (    --    ) (    --    )

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

605 -- --

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом  виконавчої влади у галузі статистики.
(2) З рядка 420 графа 4  Сума благодійної допомоги (421) --
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Директор

Головний бухгалтер

________

________

Тур'янський Олександр Миколайович

Бондаревська Валентина Михайлівна

  Для повної та реальної картини здiйснення фiнансових операцiй та їх результатiв використовуються податковi системи подрахункiв та
регiстрiв аналiтичного облiку.
  При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв використовуються методи амортизацiї i лiквiдацiйної вартостi, встановленi i затвердженi
протоколом засiдання фахiвцiв пiдприємства, а саме:
- для амортизації основних засобів - податковий метод;
- прямолiнiйний  метод - для iнших матерiальних необоротних активiв;
- в розмiр 100 % вартостi в перший мiсяц використання - для малоцiнних необотних активiв.
  Доходи та витрати пiдприємства визнаються та нараховуються згiдно з П(С)БУ 15 "Доходи" та П(С)16 "Витрати" вiдповiдно:
- оцiнка ступеню завершеностi послуг здiйснювати по вiдношенню витрат на здiйсненi послуги до загальної суми цих витрат;
- здiйсненi витрати класифiкувати вiдповiдно до затвердженого i узгодженого з економiстами перелiку, в якому вiдображено конкретний склад
постiйних та змiнних загальновиробничих, адмiнiстративних, iнших операцiйних витрат та витрат на збут.
 На кінець звітного періоду вартiсть основних засобiв за первісною вартістю складає 3791 тис.грн.
Знос становить 3064 тис.грн., що дорiвнює 80,82 % вiд первинної вартостi. 
Метод амортизацiї на пiдприємствi вживається прямолінійний.
Вартість нематеріальних активів за первісною вартістю складає 5 тис. грн., метод нарахування амортизації нематеріальних активів -
прямолінійного списання. 
Запаси оцiнюються по первиннiй вартостi. Балансова вартiсть запасiв на дату баланса становить 698  тис.грн., а саме:
- готова продукцiя - 21 тис. грн.,
- матеріали сільськогосподарського призначення - 21 тис. грн.,
- запасні частини - 13 тис. грн.,
- тари і тарні матеріали - 15 тис. грн.,
- паливо - 4 тис. грн.,
- сировина і матеріали - 624 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю та послуги становить 509 тис.грн.
Довгострокової та безнадiйної  дебiторської заборгованостi немає. 
Резерв сумнiвних боргiв не створюється.
Кредиторська заборгованiсть складає 1079 тис.грн.
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями - 5 тис. грн.
Поточні зобов'язання за розрахунками:
- з одержаних авансів - 346 тис. грн.,
- з бюджетом 42 тис. грн.,
- зі страхування - 93 тис. грн.,
- з оплати праці - 172 тис. грн.,
- з учасниками - 3 тис. грн.,
- із внутрішніх розрахунків - 6 тис. грн.
До "Iнших поточних зобов'язань" (р. 610) увійшла сума податкового кредиту 68 тис. грн.
 Станом на 31.12.2011 р. грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті складають 4 тис. грн.
У рядку 250 "Iнші оборотні активи" у сумі 123 тис. грн. складаються з:
- суми податкових зобов'язань ПДВ з отриманих передплат - 69,3 тис.грн.
- суми по неодержаних податкових накладних - 53,4 тис. грн.
В рядку 210 "Iнша поточна дебіторська заборгованість"  сума 24 тис. грн.
Валюта балансу станом на 31.12.2011 р. складає 2833 тис. грн.
З 01.04.2011 р., у зв'язку з вступом в дію НКУ, знос нараховується за методами, як це вказано в пункті 2.5 наказу №28-1 про облікову політику
від 01.04.2011 року та дозволено положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №7 "Основні засоби".
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Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ

за КВЕД

Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський завод штампiв та пресформ"

Територія______________________________________________________________ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ
Орган державного управління_____________________________________________

Организаційно-правова форма господарювання ______________________________
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності________________________________________________ВИРОБНИЦТВО ІНСТРУМЕНТУ

Одиниця виміру: тис. грн.

00223272
6310137200

      6024

230

28.62.0

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2011 р.

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

025 (    --    ) (    --    )

не визначено

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010        14394         9195
Податок на додану вартість 015 ( 1675 ) ( 1173 )
Акцизний збір 020 (    --    ) (    --    )

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Інші вирахування з доходу 030 (    --    ) (    --    )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035        12719         8022
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 11228 ) ( 7444 )
Валовий:
Прибуток 050         1491          578
Збиток 055 (    --    ) (    --    )
Інші операційні доходи 060         4502         3438

Адміністративні витрати 070 ( 742 ) ( 649 )
Витрати на збут 080 ( 178 ) ( 97 )
Інші операційні витрати 090 ( 4841 ) ( 3359 )

Прибуток 100          232     --

Фінансові результати від операційної діяльності:

Збиток 105 (    --    ) ( 89 )
Дохід від участі в капіталі 110     --     --
Інші фінансові доходи 120     --     --
Інші доходи 130     --     --
Фінансові витрати 140 (    --    ) (    --    )
Втрати від участі в капіталі 150 (    --    ) (    --    )
Інші витрати 160 (    --    ) (    --    )

Прибуток 170          232     --

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

Збиток 175 (    --    ) ( 89 )

2012 01 01

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

061     --     --

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

091 (    --    ) (    --    )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 (    --    ) (    --    )

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

176     --     --

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

177 (    --    ) (    --    )

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

V
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Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 230         5582         4592
Витрати на оплату праці 240         3262         2413
Відрахування на соціальні заходи 250         1255          950
Амортизація 260          204          139
Інші операційні витрати 270          634          402
Разом 280        10937         8496

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 300       723916       723916
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310       723916       723916
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320       0.20306000 (      0.11189000)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330       0.20306000 (      0.11189000)
Дивіденди на одну просту акцію 340     --     --

Рядок 035  - 12719 тис.грн. відображує чистий дохід від реалізації готової продукції, послуг, в т. ч.
- дохід від реалізації готової продукції - 9165,00 тис. грн.,
- дохід від реалізації послуг - 1453, 00 тис. грн.,
- дохід від реалізації металобрухту - 92,00 тис. грн.,
- дохід від реалізації товарів - 2009,00 тис. грн.
У рядку 040 - 11228 тис.грн. відображено собівартість реалізованої продукції, у т. ч.:
- собівартість реалізованої готової продукції - 8576 тис. грн.
- собівартість реалізованих послуг - 943 тис. грн.,
- собівартість реалізованого товару - 1617 тис. грн.,
- собівартість реалізованого металобрухту - 92 тис. грн.,
У рядку 060 вiдображено iншi операцiйнi доходи   - 4502 тис.грн., в тому числi: 
- дохiд вiд операцiйної оренди активiв - 13 тис.грн.;  
- дохiд вiд компенсації витрат на освітлення та опалення - 92 тис.грн.,   
- дохiд вiд продажу іноземної валюти - 4266 тис.грн.;
- дохід від операційних курсових різниць - 28 тис.грн.;
- дохід від реалізації ТМЦ - 91 тис. грн.;
- дохід від реалізації основних фондів - 3 тис. грн.;
- компенсація плати за землю - 8 тис. грн.
- інший дохід - 1 тис.грн.   
У рядку 070 відображено адміністративні витрати - 742 тис.грн., в тому числi: 
- заробiтна плата апарату управління - 371 тис.грн.,
- нарахування на з/п - 143 тис.грн.,
- амортизацiя  - 6 тис.грн., 
- ТМЦ, які використовують в господарській діяльності - 9 тис. грн.,
- податки, збори - 55 тис. грн.,
- страхування  - 4 тис. грн.;
- підписка на періодичні видання, публікації в ЗМI - 2 тис. грн.,

    --    --185Дохід з податку на прибуток від  звичайної діяльності

( 81 )(    --    )225Збиток

Чистий:

    --         147220Прибуток

(    --    )(    --    )210Податки з надзвичайного прибутку
(    --    )(    --    )205Витрати

Надзвичайні:

    --    --200Доходи

( 81 )(    --    )195Збиток

Фінансові результати від звичайної діяльності:

    --         147190Прибуток

( -8 )( 85 )180Податок на прибуток від звичайної діяльності

    --    --226Забезпечення матеріального заохочення

    --    --215Частка меншості

131(1) З рядка 130 графа 3  Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою     --
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Директор __________ Тур'янський Олександр Миколайович

Головний бухгалтер __________ Бондаревська Валентина Михайлівна

- витрати, пов`язані з освітленням, опаленням, водовідведенням - 29 тис. грн.,
- послуги зв`зку - 9 тис. грн.,
- витрати, що пов'язані з веденням реєстру акціонерів, аудит, підготовка річного звіту, публікації в ЗМI - 13 тис. грн.;
- послуги банку - 81 тис. грн.,
- технічне обслуговування обладнання - 2 тис. грн.
- витрати по оперативній оренді - - 12 тис. грн.,
- сертифікація продукції підготовка висновків - 1 тис. грн.;
- аобслуговування пожежної сигналізації - 1 тис. грн.,
- витрати пов'язані з отриманням ліцензії - 1 тис. грн.,
- інші витрати - 1 тис. грн.
У рядку 080 ( 178 тис.грн) наведено витрати на:
- амортизація основних засобів - 1 тис. грн.;
-  транспортні послуги- 122 тис.грн.;
-  митнi послуги - 1 тис.грн.;
- з/п менеджерів - 35 тис.грн.;
- нарахування на з/п - 13 тис. грн.;
- послуги зв'язку - 1 тис. грн.,
- супровід грузів через таможню - 2 тис. грн.,
- сертифікація продукції, підготовка висновків - 1 тис. грн.,
- інші витрати - 2 тис. грн.
До рядка 090 (4841 тис.грн.) увiйшли інші операційні витрати : 
- собівартість реалізованої валюти - 4270 тис.грн.;
- витрати від оперційних різниць - 56 тис.грн.;
- штрафи нараховані - 26 тис.грн.;
- собівартість реалізованих ТМЦ - 88 тис.грн.;
- витрати по утриманню орендованих приміщень - 69 тис. грн.;
- інші - 1 тис. грн.
- витрати на виплату лікарняних листів - 24 тис. грн.;
- витрати по оперативній оренді - 239 тис. грн.;
- благодійницька допомога - 1 тис. грн.,
- льготна пенсія - 53 тис. грн.;
- внески на соц забезпечення на лікарняні за рахунок соцстраху - 14 тис. грн.
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Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ
Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за КОПФГ

за КВЕД

Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський завод штампiв та
пресформ"

Територія______________________________________________________________ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ
Организаційно-правова форма господарювання ____________________________
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності________________________________________________ВИРОБНИЦТВО IНСТРУМЕНТУ

Одиниця виміру: тис. грн.

00223272
6310137200

230

28.62.0

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

ЗВІТ про рух грошових коштів за  2011 рік

Стаття Код

За звітний період За аналогічний
період

попереднього року

1 2 3

2012 01 01

4
I. Рух коштів у результаті  операційної діяльності

010         6562         3923
          Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Погашення векселів одержаних 015     --     --
Покупців і замовників авансів 020         8147         5878
Повернення авансів 030            6           48
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035            1            1
Бюджету податку на додану вартість 040     --     --
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045     --     --
Отримання субсидій, дотацій 050     --     --
Цільового фінансування 060     --     --
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070     --     --
Інші надходження 080         4326         5479

090         4704         2917
          Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Авансів 095         4470         3446
Повернення авансів 100           41            1
Працівникам 105         2707         2154
Витрат на відрядження 110     --           10
Зобов'язань з податку на додану вартість 115           96           48
Зобов'язань з податку на прибуток 120          130           65
Відрахувань на соціальні заходи 125         1367         1040
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130          435          321
Цільових внесків 140     --     --
Інші витрачання 145         4382         5291
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150          710           36
Рух коштів від надзвичайних подій 160     --     --
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170          710           36
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

180     --     --
Реалізація:
          фінансових інвестицій
          необоротних активів 190            4     --
          майнових комплексів 200     --     --

          дивіденди 220     --     --
Інші надходження 230     --     --

210     --     --
Отримані:
          відсотки

          необоротних активів 250          712           50
          майнових комплексів 260     --     --

240     --     --
Придбання:
          фінансових інвестицій

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

V
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1 2 3 4
Інші платежі 270     --     --
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280         -708          -50
Рух коштів від надзвичайних подій 290     --     --
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300         -708          -50

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
310     --     --Надходження власного капіталу

Отримані позики 320     --     --
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            2          -14
Залишок коштів на початок року 410            2           16
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420     --     --
Залишок коштів на кінець року 430            4            2

Директор __________ Тур'янський Олександр Миколайович

Головний бухгалтер __________ Бондаревська Валентина Михайлівна

На кінець звітного періоду залишок коштів на поточному рахунку в банку
у національній валюті складає 4 тис. грн. Залишок коштів на початок
року 2 тис. грн. Реалізація продукції (товарів, робіт, послуг) - 6562
тис. грн. Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності складає 708
тис. грн. Придбання необоротних активів складає 712 тис. грн.
Реалізація необоротних активів складає 4 тис. грн. Чистий рух коштів
від операційної діяльності складає  710 тис. грн. Iнші витрачання -
4382 тис. грн.
Протягом звітного періоду продажу та придбання майнових комплексів не
було.
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Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ
Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ

за КВЕД

Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський завод штампiв та
пресформ"

Територія______________________________________________________________ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ
Орган державного управління_____________________________________________
Организаційно-правова форма господарювання _____________________________
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності________________________________________________ВИРОБНИЦТВО ІНСТРУМЕНТУ

Одиниця виміру: тис. грн.

00223272
6310137200

      6024

230

28.62.0

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за рік 2011

Стаття Код

1 2 3 4

не визначено

Залишок на
початок року 010            7     --

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатко-
вий

вкладений
капітал

Інший
додатко-

вий капітал

5 6

    --          489

7 8

    --          376

Резервний
капітал

Нерозподіле
ний

прибуток

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

9 10

    --     --

Разом

11

         872

Коригування: Зміна
облікової політики 020

Виправлення
помилок 030

Інші зміни
040

Скоригований
залишок на початок
року

050

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

           7     --     --          489     --          376     --     --          872

Переоцінка активів:
Дооцінка основних
засобів

060     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Уцінка основних
засобів 070     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Дооцінка
незавершеного
будівництва

080     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Уцінка
незавершеного
будівництва

090     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Дооцінка
нематеріальних
активів

100

Уцінка
нематеріальних
активів

110

120

Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період

130

Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)

140     --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --          147     --     --          147

2012 01 01

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

V
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Спрямування
прибутку до
статутного капіталу

150     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Відрахування до
Резервного капіталу 160     --     --     --     --     --     --     --     --     --

170     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Внески учасників:
Внески до капіталу 180     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Погашення
заборгованості з
капіталу

190     --     --     --     --     --     --     --     --     --

200     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Вилучення
капіталу: Викуп
акцій (часток)

210     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

220     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

230     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Вилучення частки в
капіталі 240     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Зменшення
номінальної
вартості акцій

250     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Інші зміни в
капіталі: Списання
невідшкодованих
збитків

260     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Безкоштовно
отримані активи 270     --     --     --     --     --     --     --     --     --

280     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Разом змін в
капіталі 290     --     --     --     --     --          147     --     --          147

Залишок на кінець
року 300            7     --     --          489     --          523     --     --         1019

Статутний капiтал Товариства сформований в повному обсязi i складає 7 тис.грн. Протягом 2011 року не змiнювався. Iнший додатковий
капiтал утворився за рахунок переоцiнки вартостi основних засобiв в 1991 роцi на пiдставi Постанови Кабiнету мiнiстрiв України. 
Резервний капiтал не створювався.
Змiн в структурi власного капiталу протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.
За резульатами фінансової діяльності 2011 року підприємство має читий прибуток в розмірі 147 тис.грн., нерозподілений прибуток складає 523
тис. грн (рядок 350 Балансу).
Власний капітал товариства станом на 31.12.2011 р. складає 1019 тис. грн.
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Бондаревська Валентина Михайлівна_______Головний бухгалтер

Тур'янський Олександр Миколайович_______Директор
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Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ЗАВОД ШТАМПIВ ТА ПРЕСФОРМ"

Територія ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ

Орган державного управління НЕ ВИЗНАЧЕНО

Организаціно-правова форма господарювання _____________________________________________________________АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО IНСТРУМЕНТУ

За ЄДРПОУ 00223272
За КОАТУУ 6310137200
За CПОДУ       6024
За КОПФГ 230
За КВЕД 28.62.0

КОДИ

Одиниця виміру: тис. грн.

12 01 01Дата /рік, місяць, число/

Групи нематеріальних
активів

Код
рядка

Залишок на початок року

первісна
(переоцінена)

вартість

накопичена
амортизація

Надійшло за
рік

Переоцінка (дооцінка +,
уцінка -)

первісної
(переоціненої

) вартості

накопиченої
амортизації

Вибуло за рік

первісна
(переоцінена)

вартість

накопичена
амортизація

Нараховано
амортизації

за рік

Втрати від
зменшення
корисності за

рік

Залишок на кінець року

первісна
(переоцінена)

вартість

накопичена
амортизація

Інші зміни за рік

первісної
(переоціненої

) вартості

накопиченої
амортизації

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2011 рік
Форма № 5           Код за ДКУД 1801008

I. Нематеріальні активи.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Права користування
природними ресурсами 010 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Права користування майном
020 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Права на комерційни
призначення 030 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Права на об'єкти промислової
власності 040 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Авторські та суміжні з ними
права 050 -- -- -- -- -- -- -- -- --

060 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Інші нематеріальні активи
070 5 3 -- -- -- -- -- 1 --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- 5 4

Разом
080 5 3 -- -- -- -- -- 1 -- -- -- 5 4

Гудвіл
090 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Групи основних засобів Код
рядка

Залишок на
початок року

первісна
(переоцін

ена)
вартість

знос

Надійшл
о за рік

Переоцінка
(дооцінка +, уцінка

-)

первісна
(переоцін

ена)
вартість

знос

1 2 3 4 5 6 7

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів,
щодо яких існує обмеження права
власності (081) --
вартість оформлених у заставу
нематеріальних активів (082) --
вартість створених підприємством
нематеріальних активів (083) --

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів,
отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) --

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних
активів, щодо яких існує обмеження права
власності (085) --

II. Основні засоби.

Вибуло за рік

первісна
(переоцін

ена)
вартість

знос

8 9

Нарахова
но

амортиза
ції за рік

10

Втрати
від

зменшен
ня

кориснос
ті

11

Інші зміни за рік

первісної
(переоцін
еної)

вартості

зносу

12 13

Залишок на кінець
року

первісна
(переоцін

ена)
вартість

знос

14 15

одержані за
фінансовою
орендою

первісна
(переоцін

ена)
вартість

знос

16 17

передані в
оперативну оренду

первісна
(переоцін

ена)
вартість

знос

18 19

у тому числі

Земельні ділянки 100 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Капітальні витрати на
поліпшення земель

110 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Будинки, споруди, та
передавальні пристрої

120 91 62 -- -- -- -- -- 2 -- -- --

Машини та обладнання 130 2971 2531 65 -- -- 30 29 143 -- -- --

Транспортні засоби 140 90 82 -- -- -- -- -- 3 -- -- --

Інструменти, прилади,
інвентар (меблі)

150 408 124 78 -- -- -- -- 50 -- -- --

Тварини 160 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Багаторічні насадження 170 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Інші основні засоби 180 51 27 -- -- -- -- -- 2 -- -- --

Бібліотечні фонди 190 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Малоцінні необоротні
матеріальні активи

200 65 65 3 -- -- 1 1 3 -- -- --

Тимчасові (нетитульні)
споруди

210 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

91 64 -- -- -- --

3006 2645 -- -- -- --

90 85 -- -- -- --

486 174 -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

51 29 -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

67 67 -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

Інвестиційна нерухомість 105 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Природні ресурси 220 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Інвентарна тара 230 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Предмети прокату 240 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Інші необоротні матеріальні
активи

250 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Разом 260 3676 2891 146 -- -- 31 30 203 -- -- --

-- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

3791 3064 -- -- -- --

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) --
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) --

III. Капітальні інвестиції.

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) --
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованихосновних засобів (264) 1332
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(265) --

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) --

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) --

(267) 131

З рядка 260 графа 15

IV. Фінансові інвестиції.1 2 3

Капітальне будівництво 280 -- --

Придбання (виготовлення) основних засобів
290 669 600

4

Найменування показника Код
рядка

За рік На кінець року

Найменування показника Код
рядка

За рік На кінець року

довгострокові поточні

1 2 3 4 5Придбання (виготовлення) інших необоротних
матеріальних активів 300 3 -- А. Фінансові інвестиції за методом участі в

капіталі в: асоційовані підприємства 350 -- -- --

дочірні підприємства 360 -- -- --

спільну діяльність 370 -- -- --

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістюЗ рядка 260 графа 14

(2641) --

(2651) --

(269) --

Придбання (створення) нематеріальних  активів
310 -- --

Придбання (вирощування) довгострокових
біологічних активів

320 -- --
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1 2 3 4 1 2 3 4 5

Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у
статутному капіталі інших підприємств 380 -- -- --

акції 390 -- -- --

облігації 400 -- -- --

Інші 330 -- --

Разом 340 672 600

інші 410 -- -- --

Разом (розд.А + розд.Б) 420 -- -- --

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

(421) --за собівартістю
(422) --за справедливою вартістю
(423) --за амортизованою собівартістю

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні  фінансові інвестиції
відображені:

(424) --за собівартістю
(425) --за справедливою вартістю
(426) --за амортизованою собівартістю

1 2 3

А. Інші операційні доходи і витрати. Операційна
оренда активів 440 105 69

4

Операційна курсова різниця 450 28 56

Найменування показника Код
рядка

Доходи Витрати

V. Доходи та витрати

Реалізація інших оборотних  активів 460 94 88

Штрафи, пені, неустойки 470 -- 26

Утримання об'єктів житлово-комунального і
соціально-культурного призначення 480 -- --

Інші операційні доходи і витрати 490 4275 4602

у тому числі відрахування до резерву сумнівних
боргів 491 Х --

непродуктивні витрати та втрати 492 Х --

Б.Доходи і втрати від участі в капіталі за
інвестиціями в: асоційовані підприємства 500 -- --

дочірні підприємства 510 -- --

спільну діяльність 520 -- --

В.Інші фінансові доходи і витрати:  дивіденди 530 -- Х

Проценти 540 Х --

Фінансова оренда активів 550 -- --

Г.Інші доходи і витрати. Реалізація фінансових
інвестицій 570 -- --

Доходи від об'єднання підприємств 580 -- --

Результат оцінки корисності 590 -- --

Інші фінансові доходи і витрати 560 -- --

Неопераційна курсова разниця 600 -- --

Безоплатно одержані активи 610 -- Х

Списання необоротних активів 620 Х --

Інші доходи і витрати 630 -- --

1 2 3

Каса 640 --

Найменування показника Код
рядка

На кінець року

VI. Грошові кошти

Поточний рахунок в банку 650 4

Інші поточні рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 --

Грошові коншти в дорозі 670 --

Еквіваленти грошових коштів 680 --

Разом 690 4

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання
(691) --яких обмежено

(341) --
З рядка 340 графа 3
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(342) --фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій
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Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) --

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) --
контрактами з пов'язаними сторонами

(632)

1 2 3 4

Види забеспечень і резервів Код
рядка

Залишок на
початок
року

Збільшення за звітний
рік

VII. Забеспечення і резерви.

нараховано
(створено)

додаткові
відрахуванн

я

Використов
ано у

звітному
році

Сторновано
невикорист
ану суму у
звітному
році

Сума
очікуваного
відшкодува
ння витрат
іншою

стороною,
що

врахована

Залишок на
кінець року

5 6 7 8 9

Забеспечення на виплату відпусток працівникам
710 -- -- -- -- -- -- --

Забеспечення  наступних витрат на додаткове
пенсійне забеспечення 720 -- -- -- -- -- -- --

Забеспечення наступних витрат на виконання
гарантийних зобов'язань 730 -- -- -- -- -- -- --

Забеспечення наступних витрат на
реструктуризацію 740 -- -- -- -- -- -- --

Забеспечення наступних витрат на виконання
зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 -- -- -- -- -- -- --

760 -- -- -- -- -- -- --

770 -- -- -- -- -- -- --

Резерв сумнівних боргів
775 -- -- -- -- -- -- --

Разом
780 -- -- -- -- -- -- --

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

(633)
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1 2 3 4

Найменування показника

Код
рядка

Балансова
вартість на
кінець року

Переоцінка за рік

VIII. Запаси.

збільшення
чистої
вартості

реалізації *

уцінка

5

Сировина і матеріали 800 624 -- --

Найменування показника

Код
рядка

Всього на
кінець року

у т.ч. за строками непогашення

IX. Дебіторська заборгованість.

до 12
місяців

від 12 до 18
місяців

від 18 до 36
місяців

1 2 3 4 5

Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги 940 509 -- --

6

--

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі
вироби 810 -- -- --

Матеріали сільськогосподарського призначення
860 21 -- --

Поточні біологічни активи
870 -- -- --

Малоцінні та швидкозношувані предмети
880 -- -- --

Паливо 820 4 -- --

Тара і тарні матеріали 830 15 -- --

Будівельні матеріали 840 -- -- --

Запасні частини 850 13 -- --

Незавершене виробництво 890 -- -- --

Готова продукція 900 21 -- --

Товари 910 -- -- --

Разом 920 698 -- --

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю
реалізації (921) --
переданих у переробку (922) --
оформлених у заставу (923) --
переданих на комісію (924) --

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий
рахунок 02) (925) --

*  визначається за п. 28 Положення (стандарту )  бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

Інша поточна дебиторська заборгованість 950 24 -- -- --

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) --
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) --

Найменування показника Код
рядка

Сума

X. Нестачі і втрати від псування цінностей.

1 2 3

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 --

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не
прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980 --

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 --

Найменування показника Код
рядка

Сума

XI. Будівельні контракти.

1 2 3

Заборгованість на кінець звітного року:

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними
контрактами

1160 --

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 --

валова замовникам 1130 --

валова замовників 1120 --

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 --

з авансів отриманих 1140 --

(926) --З рядка 275 графа 4      Баланси запасу, призначені для продажу
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Найменування показника Код
рядка

Сума

XII. Податок на прибуток.

1 2 3

Поточний податок на прибуток
1210 81

Найменування показника Код
рядка

Сума

XIII. Використання амортизаційних відрахувань.

1 2 3

Нараховано за звітний рік 1300 204

Відстрочені податкові активи: на початок звітного року
1220 6

на кінець звітного року
1225 2

Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року
1230 --

на кінець звітного року
1235 --

Включено до Звіту про фінансові результати - усього
1240 85

у тому числі: поточний податок на прибуток
1241 81

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
1242 4

збільшення (зменшення) відстрочених податкових  зобов'язань
1243 --

Відображено у складі власного капіталу - усього
1250 --

у тому числі: поточний податок на прибуток
1251 --

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
1252 --

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань
1253 --

Використано за рік - усього 1310 204

у тому числі на: будівництво об'єктів 1311 --

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 204

з них машин та обладнання 1313 204

придбання (створення) нематеріальних активів 1314 --

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 --

1316 --

1317 --
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1 2 3

Групи біологічних активів Код
рядка первісна

вартість

XIV. Біологічні активи.

Довгострокові біологічні активи 1410 --
- усього
в тому числі

4

накопич
ена

амортиза
ція

--

5

надійшло
за рік

--

залишок на початок
року

Обліковуються за первісною вартістю

6

первісна
вартість

--

7

накопич
ена

амортиза
ція

--

вибуло за рік

8

нараховано
амортизації

за рік

--

9

втрати від
зменшення
корисності

--

10

вигоди
від

відновле
ння

кориснос
ті

--

первісна
вартість

--

накопиче
на

амортизац
ія

--

залишок на кінець
року

11 12

Обліковуються за справедливою вартістю

13

залишок
на

початок
року

--

14

надійшло
за рік

--

15

зміни
вартості
за рік

--

16

вибуло за
рік

--

17

залишок
на кінець
року

--

робоча худоба 1411 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

продуктивна худоба 1412 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

багаторічні насадження 1413 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

1414 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

інші довгострокові біологічні активи 1415 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Поточні біологічні активи 1420 --
- усього
в тому числі

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

біологічні активи в стані біологічних
перетворень

1422 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

1423 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

інші поточні біологічні активи 1424 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

Разом 1430 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) --

З рядка 1430 графа 6 і графа 16
залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і

(1432) --справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

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

(1433) --власності
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1 2 3

Найменування показника
Код
рядка

дохід

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

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва 1500 --
- усього
в тому числі

4

витрати

5

Вартість
первісного
ивзнання

Результат від первісного
визнання

6 7 8 9 10 11

зернові і зернобобові 1510 --

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Витрати
пов'язані з

біологічними
перетвореннями

Уцінка
Виручка від
реалізації

Собівартість
реалізації

реалізації
первісного
визнання та
реалізації

Фінансовий результат
(прибуток+, збиток-) від

з них : пшениця 1511 -- -- -- -- -- -- -- -- --

        соя 1512 -- -- -- -- -- -- -- -- --

соняшник 1513 -- -- -- -- -- -- -- -- --

ріпак 1514 -- -- -- -- -- -- -- -- --

цукрові буряки (фабричні) 1515 -- -- -- -- -- -- -- -- --

картопля 1516 -- -- -- -- -- -- -- -- --

плоди ( зерняткові, кісточкові ) 1517 -- -- -- -- -- -- -- -- --

інша продукція рослинництва 1518 -- -- -- -- -- -- -- -- --

додаткові біологічні активи рослинництва 1519 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва 1520 --
- усього
в тому числі

-- -- -- -- -- -- -- --

1530 -- -- -- -- -- -- -- -- --приріст живої маси - усього

1531 -- -- -- -- -- -- -- -- --з нього :   великої рогатої худоби

1532 -- -- -- -- -- -- -- -- --            свиней

1533 -- -- -- -- -- -- -- -- --молоко

1534 -- -- -- -- -- -- -- -- --вовна

1535 -- -- -- -- -- -- -- -- --яйця

1536 -- -- -- -- -- -- -- -- --інша продукція тваринництва

1537 -- -- -- -- -- -- -- -- --додаткові біологічні активи тваринництва

1538 -- -- -- -- -- -- -- -- --продукція рибництва

1539 -- -- -- -- -- -- -- -- --

1540 -- -- -- -- -- -- -- -- --Сільськогосподарська продукція та доодаткові біологічні
активи - разом

Директор Тур'янський Олександр Миколайович

Головний бухгалтер Бондаревська Валентина Михайлiвна
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