Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

Генеральний директор

Колiсник Микола Пилипович

( посада )

( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

21.04.2016
Дата

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВЕЛЕКТРО"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акцiонерне товариство

1.3. Код за ЄДРПОУ

05404707

1.4. Місцезнаходження

62495 Харкiвська область Харкiвський селище Васищеве вулиця Промислова, 11

1.5. Міжміський код, телефон та факс

057-749-11-53; 057-749-11-53 057-749-11-53; 057-749-11-53

1.6. Електронна поштова адреса

lawyer@leo2007.com.ua

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

21.04.2016
Дата

2. Річна інформація опублікована у

25.04.2016
Дата

75 Бюлетень.Цiннi папери України
номер та найменування офіційного друкованого видання

3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет

http://ofsko.com.ua

21.04.2016
Дата

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,
які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів
до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів
на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартівбухгалтерського обліку (у разі
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими
здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки: Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не додається з наступних причин:
Товариство не має лiцензiй чи дозволiв на окремi види дiяльностi
Товариство не брало участi у створеннi iнших пiдприємств.
Товариство не має посади корпоративного секретаря.
Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств.
Засновникiв юридичних осiб немає.
Дивiденди не нараховувались та не сплачувались.
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Емiтент не випускав облiгацiї, похiднi цiннi папери, борговi цiннi папери, по яким би
надавались гарантiї третiх осiб, або iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй.
Викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду не було.
Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором
видiв економiчної дiяльностi, тому iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних
видiв продукцiї, та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводиться.
Звiт про корпоративне управлiння не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство не є фiнансовою
установою.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВЕЛЕКТРО"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 №415818
3. Дата проведення державної реєстрації
04.11.1994
4. Територія (область)
Харкiвська область
5. Статутний капітал (грн.)
627980.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв ) статутного капіталу, що
0.000
передано дод статутного капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників
14
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО
МАЙНА
35.13 РОЗПОДІЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
49.60 НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента :
1) Найменування банку (філії,
АТ "Укрсиббанк"
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
національній валюті
2) МФО банку

351005

3) Поточний рахунок
4) Найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті

26003102562000

5) МФО банку
6) Поточний рахунок

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

Код за
ЄДРПОУ
засновника
та/або
учасника

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

Місцезнаходження

0.000000000000
Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи

590

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

д/н д/н д/н

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

100.000000000000
Усього 100.000000000000

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

1) Посада

Генеральний директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Мелещенко Олександр Iванович
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 248709 29.01.1997 Червонозаводським РВ УМВС України в Харкiвський
обл.

4) Рік народження

1965

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

ТОВ "ХАРКIВАСБОСБУТ", директор

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

20.03.2013 на 3 роки

9) Опис
Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
Посадова особа Генеральний директор Мелещенко Олександр Iванович звiльнена вiд повноважень 27.02.2015р. за
власним бажанням. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 20.03.2013р. Рiшення прийнято
Наглядовою радою Товариства. Протокол засiдання вiд 26.02.2015р.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Стаж керівної роботи - 18 років.
Попередні посади - ТОВ "ХАРКIВАСБОСБУТ", директор.
На будь-яких iнших пiдприємствах посади не обiймає.
Розмір винагороди - отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1) Посада

Голова наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Пашко Вiкторiя Олександрiвна
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

МН 011502 04.10.2001 Київським МВРВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй
обл.

4) Рік народження

1974

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

12

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

ПАТ "ХАРКІВЕЛЕКТРО", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

19.11.2013 на 3 роки

9) Опис
Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
Посадових змін у звітному періоді не було.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Стаж керівної роботи - 12 років.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.

Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1) Посада

Член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Дудинець Микола Степанович
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

МН 101307 19.09.2000 Жовтневим РВХМУУМВСУ в Харкiвськiй обл.

4) Рік народження

1950

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

12

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

Член наглядової ради ПАТ "ХАРКІВЕЛЕКТРО"

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

17.04.2013 на 3 роки

9) Опис
Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
Посадових змін у звітному періоді не було.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Стаж керівної роботи - 12 років.
Попередні посади - Член Спостережної ради АТ "Харкiвелектро".
Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.
Винагороди вiд товариства не отримував.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1) Посада

Член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Кiрейко Володимир Васильович
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 259019 02.07.1996 Харкiвським РВ УМВС України в Харкiвськiй обл.

4) Рік народження

1948

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

16

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

Головний інженер ПАТ "ХАРКІВЕЛЕКТРО"

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

17.04.2013 на 3 роки

9) Опис
Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
Посадових змін у звітному періоді не було.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Стаж керівної роботи - 16 років.
Попередні посади - головний iнженер АТ "Харкiвелектро".
Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1) Посада

Член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Крамаренко Карина Володимирiвна
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

ММ 816136 13.01.2001 Орджонiкiдзевським РВХМУУМВС України в
Харкiвськiй обл.

4) Рік народження

1970

5) Освіта

Середньо-технiчна

6) Стаж роботи (років)

3

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

Інспектор з кадрів ТОВ "Логiстик-Центр-2008"

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

17.04.2013 на 3 роки

9) Опис
Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
Посадових змін у звітному періоді не було.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Стаж керівної роботи - 3 роки.
Попередні посади - Інспектор з кадрів ТОВ "Логiстик-Центр-2008".
Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.
Винагороди вiд товариства не отримувала.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1) Посада

Голова ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Сальнiков Костянтин Олексiйович
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

МН 548668 27.11.2002 Комiнтернiвським РВХМУУМВСУ в Харкiвськiй обл.

4) Рік народження

1963

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

13

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

Директор з виробництва та технічних питань ТОВ "Балаклiйський
шиферний комбінат".

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

17.04.2013 на 3 роки

9) Опис
Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
Посадових змін у звітному періоді не було.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Стаж керівної роботи - 13 років.
Попередні посади - Генеральний директор ТОВ "Балаклiйський шиферний комбiнат".
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.
Винагороди вiд товариства не отримував.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1) Посада

Член ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Васищев Петро Кирилович
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 829798 09.04.1998 Комiнтернiвським РВХМУУМВСУ в Харкiвськiй обл.

4) Рік народження

1952

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

12

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

Член ревiзiйної комiсiї ПАТ "Харкiвелектро"

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

17.04.2013 на 3 роки

9) Опис
Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
Посадових змін у звітному періоді не було.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Стаж керівної роботи - 12 років.
Попередні посади - Член ревiзiйної комiсiї ПАТ "Харкiвелектро".
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.
Винагороди вiд товариства не отримував.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1) Посада

Член ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Меденцева Олена Олександрiвна
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

МТ 095725 02.03.2010 Харкiвським РВУМВСУ в Харкiвськiй обл.

4) Рік народження

1986

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

7

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

Член ревiзiйної комiсiї ПАТ "Харкiвелектро"

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

17.04.2013 на 3 роки

9) Опис
Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
Посадових змін у звітному періоді не було.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Стаж керівної роботи - 7 років.
Попередні посади - Член ревiзiйної комiсiї ПАТ "Харкiвелектро".
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.
Винагороди вiд товариства не отримував.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1) Посада

Генеральний директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Колісник Микола Пилипович
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

МН 090295 24.05.2001 Орджонікідзевським РВ ХМУУ МВС України в
Харкiвський обл.

4) Рік народження

1962

5) Освіта

Середньо-технічна

6) Стаж роботи (років)

11

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

ТОВ "ЕВРОПЕЙСЬКІ ПОКРІВЛІ", директор

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

26.02.2015 на 3 роки

9) Опис
Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
Посадова особа Генеральний директор Колiсник Микола Пилипович призначена на посаду з 02.03.2015р. Особу
призначено на 3 (три) роки згiдно Статуту Товариства. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства.
Протокол засiдання вiд 26.02.2015р.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Загальний стаж роботи - 11 років.
Попередні посади - директор ТОВ "ЕВРОПЕЙСЬКІ ПОКРІВЛІ".
Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.
Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1
Голова наглядової ради

Член наглядової ради
Член наглядової ради

Член наглядової ради

Голова ревізійної комісії

Член ревізійної комісії

Член ревізійної комісії
Генеральний директор

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
2
Пашко Вiкторiя
Олександрiвна

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
що видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

3
МН 011502 04.10.2001 Київським
МВРВ ХМУ УМВС України в
Харкiвськiй обл.
Дудинець Микола
МН 101307 19.09.2000 Жовтневим
Степанович
РВХМУУМВСУ в Харкiвськiй обл.
Кiрейко Володимир
МК 259019 02.07.1996
Васильович
Харкiвським РВ УМВС України в
Харкiвськiй обл.
Крамаренко Карина
ММ 816136 13.01.2001
Володимирiвна
Орджонiкiдзевським
РВХМУУМВС України в
Харкiвськiй обл.
Сальнiков Костянтин
МН 548668 27.11.2002
Олексiйович
Комiнтернiвським РВХМУУМВСУ
в Харкiвськiй обл.
Васищев Петро Кирилович МК 829798 09.04.1998
Комiнтернiвським РВХМУУМВСУ
в Харкiвськiй обл.
Меденцева Олена
МТ 095725 02.03.2010 Харкiвським
Олександрiвна
РВУМВСУ в Харкiвськiй обл.
Колісник Микола
МН 090295 24.05.2001
Пилипович
Орджонікідзевським РВ ХМУУ
МВС України в Харкiвський обл.
Усього

Кількість
акцій (штук)

4

Кількість за видами акцій
Від загал.
кількості акцій ( у прості іменні прості на привілейо привілейо
відсотках )
пред'явника
вані
в. на
іменні
пред'явн

0

5
0.00000000000

213

6

7

8

9

0

0

0

0.01695913883

213

0

0

0

0

0.00000000000

0

0

0

0

0

0.00000000000

0

0

0

0

1

0.00007962037

1

0

0

0

0

0.00000000000

0

0

0

0

0

0.00000000000

0

0

0

0

0

0.00000000000

0

0

0

0

214

0.01703875920

214

0

0

0

0

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
Від загальної
акцій (штук) кількості акцій(%)

0
Прізвище, ім`я, по батькові фізичної
особи

Градобоєв Олег Володимирович
Чiгрiнов Олег Васильович
Кушнарьов Андрiй Євгенiйович
Бондаренко Анатолiй Михайлович

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

МК 776543 03.03.1998 Фрунзенським РВ ХМУ
УМВС України в Харкiвськiй обл.
МТ 226325 17.07.2012 Дзержинським РВ ХМУ
ГУМВС України в Харкiвськiй обл.
МК 581236 04.07.1997 ЦВМ Дзержинського РВ
ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.
МК 649643 24.12.1997 Київським РВ ХМУ
УМВС України в Харкiвськiй обл.
Усього

Кількість за видами акцій

0.000000000000

Кількість
Від загальної
акцій (штук) кількості акцій(%)

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

Прості
іменні
0

0

0

0

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

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

477264

37.999936303700

477264

0

0

0

238632

18.999968151850

238632

0

0

0

238633

19.000047772220

238633

0

0

0

238633

19.000047772220

238633

0

0

0

1193162

95.000000000000

1193162

0

0

0

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

Чергові

Позачергові

X
16.04.2015
95.230000000000

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Про обрання Голови, Секретаря загальних зборiв та лiчильної комiсiї.
2.Про звiт виконавчого органу Товариства за 2014 р.
3.Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 р.
4.Про звiт Наглядової ради Товариства за 2014 р.
5.Про звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 р.
6.Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту виконавчого органу,
звiту ревiзiйної комiсiї.
7.Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
8.Затвердження Договорiв (Угод), прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного - не було.
Результати розгляду питань порядку денного:1.Обрати Головою зборiв Макарова О.В., секретарем
зборiв Павлову Т.А., емiтента комiсiю у складi: Пашко В.О., Крамаренко К.В., Щеглова К.С.. 2. Звiт
виконавчого органу за 2014 р. затвердити 3. Рiчний звiт Товариства за 2014 р. затвердити. 4. Звiт
Наглядової ради Товариства за 2014 р. затвердити. 5. Звiт емiтента за 2014 р. затвердити. 6. Визнати
роботу наглядової ради, виконавчого органу та емiтента задовiльною. 7. 5% чистого прибутку
направити на формування резервного фонду - 41 тис. грн. Суму, що залишилася, направити на
поповнення оборотних активiв Товариства-772 тис. грн. 8. Ухвалити запропонований порядок
вчинення значних правочинiв.
Пропозицiй щодо порядку денного не надходило.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ
або прізвище, ім'я та по батькові
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
фізичної особи
Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Київська область д/н м. Київ вул. Нижній Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

АВ№581322

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

0442791325

Факс

0443777016

Вид діяльності

депозитарна діяльність депозитарiю цiнних паперiв

Опис

д/н

Повне найменування юридичної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи
Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

09807750

Місцезнаходження

61050 Харкiвська область д/н м. Харків проспект Московський, буд. 60

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

АЕ№286556

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

23.10.2009

Міжміський код та телефон

057-738-80-54

Факс

057-738-81-05

Вид діяльності

Професiйна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність
депозитарної установи

Опис

д/н

Повне найменування юридичної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА
або прізвище, ім'я та по батькові
ПФТС"
фізичної особи
Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

01004 Київська область д/н м. Київ вул. Шовковична, будинок 42-44

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

АД №034421

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

11.06.2012

Міжміський код та телефон

0442775000

Факс

0442775000

Вид діяльності

Дiяльнiсть з торгiвлi на фондовому ринку

Опис

д/н

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
Номер свідоцтва
реєстрації про реєстрацію
випуску
випуску
1
2
17.05.2010 18/20/1/10

Опис

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

3
ХТУ ДКЦПФР

Міжнародний
ідентифікаційний
номер
4
UA4000078125

Тип цінного
паперу

Форма існування та Номінальна
Кількість
форма випуску
вартість
акцій (штук)
(грн.)

5
6
Акція проста
Бездокументарнi
бездокументарна iменнi
іменна

7
0.50

8
1255960

Загальна
Частка у
номінальна
статутному
вартість (грн.) капіталі (у
відсотках)
9
627980.00

10
0.00000000
0000

Цінні папери товариства у звітному році не брали участі в організованих ринках. Фактів лістінгу/делістінгу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному
році не було.

XI. ОПИС БІЗНЕСУ
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ПАТ "Харкiвелектро" - публiчне акцiонерне товариство, вищим органом
управлiння якого є загальнi збори. В перiод мiж зборами управлiння
пiдприємством здiйснює генеральний директор, обраний загальними
зборами, та повноваження якого подовжено Наглядовою радою товариства.
Генеральний директор не має заступникiв.
Генеральному директору пiдпорядкованi головний бухгалтер та головний
iнженер, який в перiод вiдсутностi генерального директора виконує
його обов'язки згiдно Наказу по пiдприємству.
Складськi та офiснi примiщення та весь обслуговуючий та керуючий
управлiнський персонал знаходяться в с.м.т. Васищеве, вул. Промислова
11, Харкiвського району ,Харкiвської областi.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх
звітних періодів
Змiни в органiзацiйнiй структурi у звiтному перiодi не вiдбувалися.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 14 чол.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом - 1 чол.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого
часу - 1 чол. сумiсники.
Фонд заробiтної плати за 2015 р. складає 271.9 тис.грн. У порівнянні
з 2014 роком зменшився на 1,6 тис.грн.
Кадрової програми емiтента, спрямованої на забезпечення рiвня
квалiфiкацiї його працiвникiв операцiйним потребам емiтента немає.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Пiдприємство не входить до будь-яких об'єднань.
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Спiльної дiяльностi, яку емiтент проводить з iншими органiзацiями,
пiдприємствами, установами не було.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не було,

реорганiзацiя на пiдприємствi не здiйснювалась.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облікова політика акціонерного товариства розкриває конкретні
принципи, основи, угоди, правила та практику, які Товариство
застосовує для підготовки і представлення фінансової звітності. Чинна
Облікова політика розроблена на основі Міжнародних стандартів
фінансової звітності (МСФЗ).
Метою чинної Облікової політики є забезпечення одноманітної і
послідовної трансформації звітності по П(С)БО в звітність відповідно
до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ)
починаючи з 01.01.2012 року. Фінансова звітність підготовлена у
відповідності з принципом обліку по фактичним витратам, за
виключенням фінансових інструментів, що оцінюються по справедливій
вартості, зміни якої відображаються в складі прибутку або збитку за
період, і активів, наявних для продажу, що відображаються по
справедливій вартості.
Межа суттєвості при застосуванні до активів, зобов'язань та капіталу
встановлюється з урахуванням вимог нормативних актів та становить 1%
від валюти балансу. При встановлюванні межі ПАТ "ХАРКІВЕЛЕКТРО"
враховує не тільки розмір статті, але і економічну сутність, яка
повинна бути проаналізована у відповідності до обставин. Межа
суттєвості при складанні фінансової звітності за МСФЗ товариством
застосовується тільки до суттєвих статей.
Первісна оцінка основних засобів є собівартість. Після первісного
визнання основні засоби оцінюються за нижчою з двох: балансовою
вартістю (собівартістю) чи сумою очікуваного відшкодування.Після
визнання активом, об'єкт основних засобів слід обліковувати за його
собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які
накопичені збитки від зменшення корисності. Модель переоцінки не
застосовується.
Амортизація нараховується прямолінійним методом починаючі з моменту,
коли об'єкт став придатним до експлуатації. Строк корисної
експлуатації визнається окремо на підставі рішення комісії та
представлений таким чином.
Будівлі та споруди - від 10 до 67 років;
Машини та обладнання - від 5 до 10 років;
Транспортні засоби - від 10 років;
Офісний та виробничий інвентар - від 5 років;
Інші - 12 років.
Первісно запаси оцінюються товариством за собівартістю. Після
первісного визнання - за меншою з таких двох величин: собівартість та
чиста вартість реалізації. Для визначення собівартості запасів
товариство застосовує метод конкретної ідентифікації їх
індивідуальної собівартості.
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у
балансі тоді і тільки тоді, коли воно стає стороною контрактних
положень щодо фінансового інструменту.
За строком виконання зобов'язань фінансові активи товариство
класифікує наступним чином: короткострокові - до одного року,
довгострокові - більш одного року.

Фінансові активи оцінюються товариством за справедливою вартістю з
відображенням переоцінки у складі прибутку або збитку.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
Основним видом діяльності підприємства є здавання в оренду складських
приміщень, офісів, відкритих складських майданчиків, послуги
відповідального зберігання.
Основними клієнтами компанії є логістичні компанії ,торгові мережі
побутової техніки та одягу, компанії з торгівлі автозапчастинами,
косметичною продукцією, будівельними матеріалами.
Перспективи розвитку компанії залежать від економічної ситуації в
країні. При її покращенні та збільшенні оборотів логістичних та
торгових компаній, збільшиться попит в послугах ПАТ "Харківелектро".
Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій
здійснює діяльність емітент - відсутня. Нові технології не
впроваджуються.
Головною перевагою компанії є своєчасне реагування на зміни в
кон'юнктурі ринку складських та офісних приміщень.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
За останні п'ять років ПАТ "Харківелектро" придбало основних засобів
на 1232138,25 грн. За цей період були відчужені активи балансова
вартість яких складала 3705492,44 грн.
В 2015 році підприємство не планує значних інвестицій або придбань.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або
членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені
протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація
Правочинів з власниками істотної участі, членами наглядової ради або
членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі

правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його
дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з
одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради
або членами виконавчого органу, з іншого боку не було.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених,
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення
Основні засоби ПАТ "Харківелектро" розміщені за адресою: Харківська
обл., Харківський р-н, с.м.т. Васищеве, вул. Промислова 11.
Майновий комплекс, що складається з десяти будівель загальною площею
49860,2 кв. м., які розташовані за адресою: Харківська обл.,
Харківський р-н, с.м.т. Васищеве, вул. Промислова 11 та знаходиться в
іпотеці перед ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" за зобов'язаннями ТОВ
"Балаклійський шиферний завод". Вартість предмета Іпотеки становить
суму, яка еквівалентна 3670000,00 доларів США 00 центів.
Проведення капітального будівництва у 2016 році не планується.
Екологічних питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства - немає. Підприємство планує проводити поточний ремонт
основних засобів для підтримання їх в належному для використання
стані.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Так як ПАТ "Харківелектро" має в наявності великі складські
приміщення та його послугами користуються великі компанії, то
звичайно проблеми таких великих компаній є проблемами підприємства.
Відсутність або зменшення перспектив розвитку деяких компаній
спричиняє їх міграцію в менші складські приміщення та менш якісні, що
негативно відображається на діяльності підприємства.
Коливання обсягів надання послуг підприємством, зумовлено зменшенням
обсягів потреб компаній в складських, офісних приміщеннях та
майданчиках.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
В 2015 році штрафних санкцій за порушення чинного законодавства не
було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
В основу формування політики щодо формування фінансування діяльності
ПАТ "Харківелектро" покладено план отримання доходів від наданих
послуг i вiдповiднi витрати на їх виконання. Окремо розраховано
фiнансовi потоки, пов'язанi з розрахунками в бюджет по поточним
рахункам i по борговим зобов'язанням, а також виконання iнших
фiнансових зобов'язень. В 2015р. розмір робочого капіталу ПАТ

"Харківелектро" є достатнім для поточних потреб, кредити або інші
запозичені кошти підприємством не залучались.
1. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) відображає
достатність обігових коштів підприємства, необхідних для погашення
своїх поточних зобов'язань.
К покр.2015 = 2,3
Досягнутий коефіцієнт вищий від нормативного. Це свідчить про те, що
підприємство зможе забезпечити погашення своїх боргових зобов'язань
ліквідними активами.
2. Коефіцієнт поточної (швидкої) ліквідності показує, яку частину
поточних зобов'язань підприємство може погасити за рахунок найбільш
ліквідних зворотних активів або власних грошових коштів та їх
еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської
заборгованості, а також характеризує платіжні можливості підприємства
по погашенню поточних зобов'язань при умові своєчасного проведення
розрахунків дебіторами.
К швидк. лікв.2015 =1,1
Наведений показник знахожиться в межах нормативного значення, і
вищий від середньорічного значення показника.
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначає, яку частину поточних
зобов'язань підприємство може погасити безпосередньо грошовими
коштами.
К абс. лікв. 2015 = 0,3
Цей показник в 2015 році, вищий від минулорічного і нормативного
показника.
4. Коефіцієнт платоспроможності ( автономії) підприємства
К авт. 2014 = 0,9
Показник 2015 року свідчить про те, що на 1 гривню всіх активів
підприємства, задіяних у процесах виробництва та надання послуг,
власний капітал становить 0,9 грн. Цей показник вищий за
нормативний і знаходитсься на рівні минулорічного.
5. Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) характеризує
співвідношення власних та запозичених коштів, вкладених в діяльність
підприємства, а також відображає здатність підприємства залучати
зовнішні джерела фінансування.
К фінансув. 2015 = 0,07
К фінансув. 2015 в межах нормативного значення і відображає
незначну залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування.
6. Коефіцієнт рентабельності активів. Коефіцієнт рентабельності
активів розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до
середньорічної вартості активів і характеризує ефективність
використання активів підприємства.
Крент.активів 2015 = -0,2
У порівнянні з 2014 роком К рент. активів зменшився. Результатом
діяльності підприємства в 2015 р. є збиток.
7. Коефіцієнт рентабельності діяльності. Коефіцієнт рентабельності
діяльності розраховується як відношення чистого прибутку
підприємства до чистої виручки від реалізації продукції (робіт,
послуг) і характеризує ефективність господарської діяльності
підприємства.
К рент. діяльності 2015 = -0,4
Значення коефіцієнту у порівнянні із минулорічним зменшилось, що

свідчить про те, що за 2015 рік зменшилась рентабельність діяльності.
Аналіз ліквідності фінансових показників ПАТ "Харківелектро"
показує, що грошове покриття на кінець року по швидкій та абсолютній
ліквідності вище від нормативу і показника попереднього року, чистий
оборотний капітал за 2015 рік зріс. В 2015 році платоспроможність
підприємства знаходиться в межах нормативу.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених та ще не виконаних договорів (контрактів) станом на 31
грудня 2015 року не було.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Підприємство планує зберегти обсяги послуг, що надаються, за рахунок:
залучення до співпраці нових компаній, з інших регіонів, які планують
розвиток в нашому регіоні; надання супутніх послуг існуючим клієнтам.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
У 2015 році підприємство дослідженнями не займалося.
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною
в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких
виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Справа №922/867/15 від 14.02.2015 року (Господарський суд Харківської
області) за позовом ПАТ "Харківелектро" до ПАТ "Рубіжанський
картонно-тарний комбінат" про стягнення грошових коштів у сумі 95
932,00 грн.
Позовні вимоги задоволені повністю.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Додаткової інформації для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності, підприємство надати не може.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби
Орендовані основні засоби
Основні засоби, всього
(тис.грн.)
(тис.грн.)
(тис.грн.)
на початок
на кінець
на початок
на кінець
на початок
на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
1.Виробничого призначення
6453.000
5918.000
0.000
0.000
6453.000
5918.000
- будівлі та споруди
6411.000
5918.000
0.000
0.000
6411.000
5918.000
- машини та обладнання
39.000
0.000
0.000
0.000
39.000
0.000
- транспортні засоби
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- земельні ділянки
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- інші
3.000
0.000
0.000
0.000
3.000
0.000
2.Невиробничого призначен
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- будівлі та споруди
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- машини та обладнання
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- транспортні засоби
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- земельні ділянки
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- інвестиційна нерухомість
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- інші
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Усього
6453.000
5918.000
0.000
0.000
6453.000
5918.000
Пояснення : Первісна вартість основних засобів не початок року складає 17398 тис. грн..
на кінець року - 14796 тис грн. Сума нарахованого зносу за 2015 рік складає
203 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів - 60,0 %. Ступінь використання
основних засобів - 100,0 %. ПАТ "ХАРКІВЕЛЕКТРО" станом на 31.12.2015 р. має
обмеження права власності (майно товариства знаходиться в іпотеці ПАТ "Банк
Петрокоммерц - Україна" за зобов'язаннями ТОВ "Балаклійський шиферний завод")
на основні засоби (будівлі) у кількості 10 об'єктів.
Найменування основних
засобів

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
Розрахункова вартість чистих активів
Статутний капітал
Скоригований статутний капітал
Опис

За звітний період
6454
628
628

За попередній період
8040
628
628

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій
НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення
вартості чистих активів проводилося за формулою: 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(6454.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного
капіталу(628.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу
України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу,
розрахованому на кiнець року.

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

Дата виник
нення

Непогашена
частина боргу
(тис.грн.)

Відсоток за
Дата
корист. коштами погашення
(% річних)

Кредити банку, у тому числі :

X

0.00

X

X

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.00

X

X

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

X

0.00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):

X

0.00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.00

X

X

За векселями (всього)

X

0.00

X

X

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

X

0.00

X

X

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

X

0.00

X

X

Податкові зобов'язання

X

121.00

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.00

X

X

Інші зобов'язання

X

304.00

X

X

Усього зобов'язань

X

425.00

X

X

Опис:

д/н

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події

1
26.02.2015

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
2
26.02.2015

Вид інформації

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?
Рік
1
2
3

Кількість зборів, усього
2013
1
2014
1
1
2015

У тому числі позачергових
0
0
0

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

Ні

X

Акціонери
Депозитарна установа
Інше

X
X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондовго ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу ?
Так
Підняттям карток
Бюлетенями ( таємне голосування )
Підняттям рук
Інше

Ні
X

X
X

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
Позачергові збори не скликались
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні) ?

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ні
_____

Органи управління
Який склад наглядової ради ( за наявності )?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

4
0
0
0
0
0

5
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? _____
Чи проводила наглядова рада самооцінку ?
Так

Ні

Складу
Організації
Діяльності
Іншi

X
X
X

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її
(їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

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

Ні

Стратегичного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Іншi
Ніякі комітети не створювались

X
X
X
X

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря (так/ні) ? _____
Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
Розмір винагороди членів Наглядової ради іншими способами не передбачено.

Ні
X
X
X
X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства ?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність )
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше

Ні
X
X
X
X
X

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та
обов'язками ?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
X
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
X
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано
X
нового члена
Інше
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора ? (так, створено
Так, створено ревізійну комісію
ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора /ні) _______________________________
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію :
Кількість членів ревізійної комісії _____
осіб.
3
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ?_____
4
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів,
наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань

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

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий Не належить до
орган
компетенції
жодного органу

Ні
Ні

Так
Так

Ні
Ні

Ні
Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати
рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства ? (так/ні)
Так
______
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто
суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах
Ні
акціонерного товариства ? (так/ні) ______
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?
Так
Положення про загальні збори товариства
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора )
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше

Ні

X
X
X
X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства ?
Інформація Публікується
у
розповсюджу
ється на пресі,оприлюд
нюється в
загальних
загальнодосту
зборах
пній
інформаційній
базі НКЦПФР
про ринок
цінних
паперів
Фінансова звітність, результати діяльності
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

Документи
Копії
Інформація
надаються для документів розміщується
ознайомлення надаються на власній
безпосередньо на запит
інтернет
в
сторінці
акціонера
акціонерному
акціонерного
товаристві
товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

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

Ні

X

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

Ні
X

X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років ? (так/ні) ______
Ні

З якої причини було змінено аудитора ?
Так

Ні
X
X
X

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови угоди з аудитором
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів
Інше
Х

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

Ні

X
X
X
X
X

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

Ні

X
X
X
X
X

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років ?
Так

Ні

Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше

X
X
X
X
X

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

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-іформаційних систем
протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? _______________
Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України протягом останніх трьох років?Ні
______
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 : д/н
_____________________________________________________________
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ?
Ні
(так/ні) ______
укажіть яким чином його оприлюднено : ___________________________________________________________
д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання / ___________________________________________________________
д/н
недотримання кодексу корпоративного управлінння ( принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням
на джерело розміщення їх тексту ), відхилення та причини такого відхилення протягом року

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Найменування аудиторської фірми
(П.І.Б. аудитора - фізичної особи підприємця)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА
"ЄВРОАУДИТ"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний
номер облікової картки платника
податків - фізичної особи)

24474300

Місцезаходження аудиторської фірми, Україна, 61105, м. Харків, пр. Героїв Сталінграду, б.41
аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України

1698
26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер,
дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських
фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів

д/н
П
000289
01.10.2013
до 24.09.2020

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм № 1698 від 26.01.2001р., дійсне до
24.09.2020р., Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0361 видано рішенням
АПУ від 30.05.2013г. № 271/4, Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм
НКЦПФР № П000289 від 01.10.2013р., дійсне до 24.09.2020р., Свідоцтво про внесення до
Реєстру аудиторських фірм Нацкомфінпослуг№ 0144 від 08.10.2014р., дійсне до
24.09.2020р.
Юридична адреса: Україна, 61105, м. Харків, пр. Героїв Сталінграду,б.41,
E-mail: audit.kharkov@gmail.com Веб-сайт: www.euroaudit.com.ua Тел. (057) 714-13-12
Учасникам,

керівництву ПАТ

"ХАРКІВЕЛЕКТРО "
Національній комісії з цінних паперів та
фондового ринку
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВЕЛЕКТРО"
станом на 31 грудня 2015 року.

м. Харків
2016р.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВЕЛЕКТРО"
станом на 31 грудня 2016 року.

25 березня

2016 року

м. Харків

ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЄВРОАУДИТ"
(свідоцтво про
внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 1698 від 26.01.2001 року,
видано згідно з Рішенням Аудиторської палати України
№ 98, Рішенням Аудиторської
палати України №222/3 від 30.11.2010р. продовжено термін дії свідоцтва до 24.09.2020р.,
юридична адреса: м. Харків, пр. Героїв Сталінграду, буд. 41, телефон 057-714-13-12)
проведено аудит фінансової звітності, складеної з дотриманням вимог МСФЗ Публічного
акціонерного товариства "ХАРКІВЕЛЕКТРО" (в подальшому за текстом ПАТ "ХАРКІВЕЛЕКТРО")
станом на 31 грудня 2015 року у складі:
форми 1 "Баланс";
форми 2 "Звіт про фінансові результати";
форми 3 "Звіт про власний капітал";
форми 4 "Звіт про рух грошових коштів";
"Примітки до фінансової звітності".
Концептуальною основою пакету фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2015р., є
бухгалтерські політики, що базуються на вимогах МСФЗ, допущення та інтерпретації, які
прийняті на дату підготовки управлінським персоналом повного пакету фінансової звітності
за МСФЗ за станом на 31.12.2015р.
Зазначена
висновку.

фінансова

звітність та примітки до неї надаються до цього аудиторського

Наказом про облікову політику ПАТ "ХАРКІВЕЛЕКТРО" №1 від 10.01.2012 року були
встановлені основні положення ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності підприємства за МСФЗ.
Основні відомості про ПАТ "ХАРКІВЕЛЕКТРО"
Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВЕЛЕКТРО"
Код за ЄДРПОУ
05404707
Вид діяльності за КВЕД 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна;
34.13 - Розподілення електроенергії;
46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля;
52.10 - Складське господарство;
52.24 - Транспортне оброблення вантажів.
Місцезнаходження:
62495, Харківська обл., смт Васищеве, вул. Промислова, 11, тел./факс
714-17-14.
Зареєстровано: Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №415818
Харківської районної державної адміністрації Харківської області від 04.11.1994р.
Середньооблікова кількість
працюючих на 31.12.2015 р. - 14.
Відповідальність управлінського персоналу - Управлінський персонал несе відповідальність
за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський
персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що
не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудиторської фірми - Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо
цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели
аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас
дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для
отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів
стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження
аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок
шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи
внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом

господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього
контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної
облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом,
та загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та належні аудиторські докази для висловлення нашої
думки.
Підстави для висловлення умовно-позитивної думки
Ситуація, що склалася в Україні на дату складання Аудиторського висновку, має ознаки
економічної нестабільності, тому досить складно прогнозувати та визначити в повної мірі
ефект впливу такої ситуації на подальший економічний стан ПАТ "ХАРКІВЕЛЕКТРО".
Внутрішня система аудиту в ПАТ "ХАРКІВЕЛЕКТРО"
контролю є достатнім.

не створена, однак, рівень внутрішнього

На момент надання аудиторського висновку не надійшли в повному обсязі відповіді від
контрагентів на наші запити щодо підтвердження сум дебіторської та кредиторської
заборгованостей станом на 31.12.2015р.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у попередньому параграфі,
фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан
Публічного акціонерного товариства "ХАРКІВЕЛЕКТРО" на 31.12.2015 року, його фінансові
результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності .
Основні відомості про Аудитора:
Повна назва ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЄВРОАУДИТ"
Код ЄДРПОУ 24474300
Юридична адреса Україна, 61105, м. Харків, пр. Героїв Сталінграду, б.41
Фактичне місцезнаходження
Україна,61052, м.Харків,вул. Енгельса,29-Б,
оф.704
Дата та номер реєстрації юридичної особи
18.09.1996р. № 10004636482
Орган, який видав свідоцтво Виконавчий комітет Харківської міської ради
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
які одноособово надають аудиторські послуги Свідоцтво Аудиторської палати України про
включення до до Реєстру аудиторських фірм №1698 від 26.01.2001р., чинне до 24.09.2020р.
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0361 видано за рішенням АПУ від
30.05.2013р. № 271/4
Свідоцтво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть
проводити аудиторські перевірки фінансових установ Свідоцтво про внесення до Реєстру
аудиторських фірм НКЦПФР України № П 000289 від 01.10.2013р., чинне до 24.09.2020р.
Контактний телефон

(057) 714-13-12

Аудиторська перевірка здійснена на підставі договору про надання аудиторських послуг №
24/11-15 від 24.11.2015 р.
Аудиторська перевірка здійснювалась в період з 24 листопада 2015 року по 25 березня
2016 року.

Цей висновок незалежного аудитора складено у трьох примірниках, що мають рівну юридичну
силу.

Директор
ПП "ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА
ФІРМА "ЄВРОАУДИТ"

Гузь Л. Є.

Підприємство___________________________________________________________
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВЕЛЕКТРО"

Коди
Дата (рік, місяць, число)

ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ
Територія______________________________________________________________
Организаційно-правова форма господарювання
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

2016

01

01

за ЄДРПОУ

05404707

за КОАТУУ

6325156400

за КОПФГ

230

НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ
Вид економічної діяльності________________________________________________
за КВЕД
14
Середня кількість працівників (1)____________
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку
Адреса____________________________________________________________________________________________
62495 Харкiвська область Харкiвський селище Васищеве вулиця Промислова, 11, т.057-749-11-53; 057-749-11-53

68.20

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

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2015 р.
Форма № 1
Актив
1
I. Необоротні активи

Код за ДКУД

1801001

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

2

3

4

1000

--

--

первісна вартість

1001

2

2

накопичена амортизація

1002

2

2

Незавершені капітальні інвестиції

1005

--

--

Основні засоби

1010

1901

975

первісна вартість

1011

5766

2672

знос

1012

3865

1697

Інвестиційна нерухомість

1015

4552

4943

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

1016

11632

12124

Знос інвестиційної нерухомості

1017

7080

7181

Довгострокові біологічні активи

1020

--

--

Довгострокові фінансові інвестиції:

1030

--

--

інші фінансові інвестиції

1035

--

--

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

--

--

Відстрочені податкові активи

1045

--

--

Інші необоротні активи

1090

--

--

Усього за розділом I

1095

6453

5918

II. Оборотні активи

1100

605

492

Нематеріальні активи

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

Запаси
Поточні біологічні активи

1110

--

--

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

156

191

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

1130

--

--

за виданими авансами
з бюджетом

1135

1

--

у тому числі з податку на прибуток

1136

--

--

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

651

141

Поточні фінансові інвестиції

1160

--

--

Гроші та їх еквіваленти

1165

272

137

Рахунки в банках

1167

272

137

Витрати майбутніх періодів

1170

--

--

Інші оборотні активи

1190

--

--

Усього за розділом II

1195

1685

961

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

1200

--

--

Баланс

1300

8138

6879

1
І. Власний капітал

2

3

4

1400

628

628

Капітал у дооцінках

1405

--

--

Додатковий капітал

1410

--

--

Резервний капітал

1415

--

--

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

7412

5826

Неоплачений капітал

1425

--

--

Вилучений капітал

1430

--

--

Усього за розділом I

1495

8040

6454

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

1500

--

--

Довгострокові кредити банків

1510

--

--

Інші довгострокові зобов'язання

1515

--

--

Довгострокові забезпечення

1520

--

--

Цільове фінансування

1525

--

--

Усього за розділом II

1595

--

--

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

1600

--

--

1610

18

284

Зареєстрований (пайовий) капітал

Відстрочені податкові зобов'язання

Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
товари, роботи, послуги

1615

--

--

розрахунками з бюджетом

1620

61

121

у тому числі з податку на прибуток

1621

--

--

розрахунками зі страхування

1625

3

3

розрахунками з оплати праці

1630

7

8

Поточні забезпечення

1660

9

9

Доходи майбутніх періодів

1665

--

--

Інші поточні зобов'язання

1690

--

--

Усього за розділом IІІ

1695

98

425

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

1700

--

--

1900

8138

6879

утримуваними для продажу, та групами вибуття
Баланс

Генеральний директор

________

Колісник Микола Пилипович

Головний бухгалтер

________

Пашко Вікторія Олександрівна

Коди
Дата (рік, місяць, число)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Підприємство___________________________________________________________

за ЄДРПОУ

2016
01 01
05404707

"ХАРКІВЕЛЕКТРО"
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід )
за 2015 р.
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код рядка

1

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

2

3

4

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

2000

4423

4651

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(3491)

(2418)

Валовий:

2090

932

2233

2095

(--)

(--)

прибуток
збиток
Інші операційні доходи

2120

97

4

Адміністративні витрати

2130

(746)

(654)

Витрати на збут

2150

(--)

(7)

Інші операційні витрати

2180

(181)

(232)

Фінансовий результат від операційної діяльності:

2190

102

1344

2195

(--)

(--)

Дохід від участі в капіталі

2200

--

--

Інші фінансові доходи

2220

5

--

Інші доходи

2240

967

--

Фінансові витрати

2250

(--)

(--)

Втрати від участі в капіталі

2255

(--)

(--)

Інші витрати

2270

(2660)

(531)

Фінансовий результат до оподаткування:

2290

--

813

збиток

2295

(1586)

(--)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

--

--

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

--

--

Чистий фінансовий результат:

2350

--

813

2355

(1586)

(--)

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

2

3

4

прибуток
збиток

прибуток

прибуток
збиток

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

--

--

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

--

--

Накопичені курсові різниці

2410

--

--

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

--

--

Інший сукупний дохід

2445

--

--

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

--

--

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

--

--

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

--

--

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-1586

813

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті

1

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

505

395

Витрати на оплату праці

2505

271

274

Відрахування на соціальні заходи

2510

95

98

Амортизація

2515

203

224

Інші операційні витрати

2520

5044

2320

Разом

2550

6118

3311

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

1

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

1255960

Скоригована середньорічна кількість простих

2605

1255960

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

( 1.26000000)

0.65000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

( 1.26000000)

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0.65000000
--

Генеральний директор

__________

Колісник Микола Пилипович

Головний бухгалтер

__________

Пашко Вікторія Олександрівна

--

1255960
1255960

Коди
Дата (рік, місяць, число)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Підприємство___________________________________________________________

за ЄДРПОУ

2016
01 01
05404707

"ХАРКІВЕЛЕКТРО"
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом )
за 2015 р.
Форма № 3
Стаття
1

Код за ДКУД

Код рядка

За звітний період

1801004
За аналогічний
період
попереднього року

2

3

4

3000

1769

858

Повернення податків і зборів

3005

--

--

у тому числі податку на додану вартість

3006

--

--

Цільового фінансування

3010

--

--

Надходження від повернення авансів

3020

866

523

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

97

2

Інші надходження

3095

2549

3787

Витрачання на оплату:

3100

(1742)

(982)

Праці

3105

(228)

(240)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(106)

(111)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(459)

(253)

Витрачання на оплату авансів

3135

(1738)

(--)

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

(2103)

(--)

Інші витрачання

3190

(7)

(3537)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-1102

47

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

3200

--

--

необоротних активів

3205

967

3

Надходження від отриманих:

3215

--

--

дивідендів

3220

--

--

Надходження від деривативів

3225

--

--

Інші надходження

3250

--

--

Витрачання на придбання:

3255

(--)

(--)

необоротних активів

3260

(--)

(38)

Виплати за деривативами

3270

(--)

(--)

Інші платежі

3290

(--)

(--)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

967

-35

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

3300

--

--

Отримання позик

3305

--

--

Інші надходження

3340

--

--

Витрачання на:

3345

(--)

(--)

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

Товарів (робіт, послуг)

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

відсотків

фінансових інвестицій

Надходження від:
Власного капіталу

Викуп власних акцій
Погашення позик

3350

--

--

Сплату дивідендів

3355

(--)

(--)

Інші платежі

3390

(--)

(--)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

--

--

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-135

12

Залишок коштів на початок року

3405

272

260

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

--

--

Залишок коштів на кінець року

3415

137

272

Генеральний директор

________

Колiсник Микола Пилипович

Головний бухгалтер

________

Пашко Вiкторiя Олександрiвна

Коди
Дата (рік, місяць, число)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Підприємство___________________________________________________________

за ЄДРПОУ

2016
01 01
05404707

"ХАРКІВЕЛЕКТРО"
Звіт про власний капітал
за 2015 р.
Форма № 4

Код
зареєстрований
рядка
(пайовий)
капітал

Стаття

1

2

3

Код за ДКУД

1801005

капітал у
дооцінках

додатковий
капітал

резервний
капітал

нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)

неоплачений
капітал

вилучений
капітал

всього

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

628

--

--

--

7412

--

--

8040

Коригування:

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

Виправлення помилок

4010

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни

4090

--

--

--

--

--

--

--

--

Скоригований залишок на початок року

4095

628

--

--

--

7412

--

--

8040

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

--

--

--

--

-1586

--

--

-1586

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

Розподіл прибутку:

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

Відрахування до резервного капіталу

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

Внески учасників : Внески до капіталу

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

Погашення заборгованості з капіталу

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення частки в капіталі

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни в капіталі

4290

--

--

--

--

--

--

--

Разом змін у капіталі

4295

--

--

--

--

-1586

--

--

-1586

Залишок на кінець року

4300

628

--

--

--

5826

--

--

6454

Зміна облікової політики

Виплати власникам (дивіденди)

Генеральний директор

________

Колiсник Микола Пилипович

Головний бухгалтер

________

Пашко Вiкторiя Олександрiвна

--

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
складеної за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКIВЕЛЕКТРО"
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року
1.

Основа пiдготовки фiнансової звiтностi

Концептуальною основою пiдготовки фiнансової звiтностi ПАТ "ХАРКIВЕЛЕКТРО" є чиннi мiжнароднi стандарти
фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi
Комiтентом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть за 2015 рiк складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), що
офiцiйно опублiкованi в Українi на сайтi Мiнiстерства фiнансiв. Фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi
до МСФЗ, що є чинними станом на 31.12.2015 р. Компанiя не застосовує жодних МСФЗ достроково.
Формат фiнансових звiтiв представлений з урахуванням вимог Мiнiстерства фiнансiв України, що затверджує форми
фiнансових звiтiв в Українi. Статтi фiнансової звiтностi за МСФЗ вписанi в найбiльш доречнi рядки форм
фiнансових звiтiв, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України.
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною вартiстю (з урахуванням
вимог МСФЗ), за винятком деяких фiнансових iнструментiв (фiнансових активiв) та доцiльної собiвартостi
iнвестицiйної нерухомостi, якi оцiнювалися за справедливою вартiстю.
Всi форми рiчної фiнансової звiтностi

ПАТ "ХАРКIВЕЛЕКТРО" складено в тисячах гривень станом на 31 грудня 2015

року.
Валюта звiтностi - гривня.
Рiвень округлення

- 1000 (одна тисяча гривень)

Одиниця вимiру - тис. грн.
Дата переходу на МСФЗ 01.01.2012р.
2.

Iнформацiя про Компанiю

Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВЕЛЕКТРО"
Iдентифiкацiйний код: 05404707
Органiзацiйно-правова форма: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Юридична та фактична адреса: 62495, смт. Васищеве, вул. Промислова, буд. 11, Харкiвського району, Харкiвської
областi.
Дата державної реєстрацiї: 04.11.1994р., номер

запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР

1

471 107 0013 000255.
Орган, що видав свiдоцтво: Харкiвська районна державна адмiнiстрацiя Харкiвської областi.
Засновником ПАТ "ХАРКIВЕЛЕКТРО" є органiзацiя орендаторiв орендного пiдприємства

"ХАРКIВЕЛЕКТРО"

та

орендного пiдприємства "ХАРКIВЕЛЕКТРО" згiдно договору купiвлi-продажу №252 вiд 27 липня 1994 року. Станом на
31.12.2015р. долi держави в уставному капiталi ПАТ "ХАРКIВЕЛЕКТРО" немає. Статут ПАТ "ХАРКIВЕЛЕКТРО"
затверджений загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 14.04.2011 р.) та зареєстрований Харкiвською районною
державною адмiнiстрацiєю в Харкiвськiй областi.
Основнi види дiяльностi (за КВЕД-2010) згiдно даних довiдки АА № 672165 з єдиного державного реєстру
пiдприємств та органiзацiй України Головного

управлiння статистику у Харкiвськiй областi Державної служби

статистики України вiд 10.07.2012р.
68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого

майна

35.13 - Розподiлення електроенергiї
46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля
52.10 - Складське господарство
52.24 - Транспортне оброблення вантажiв
Середня кiлькiсть працiвникiв за 2015 рiк склала 14 осiб
Спецiальнi лiцензiї та дозволи на право здiйснення пiдприємницької дiяльностi:
ПАТ "ХАРКIВЕЛЕКТРО"

не має спецiальних лiцензiй та дозволiв на право здiйснення пiдприємницької дiяльностi.

Власники акцiй
Власниками

акцiй ПАТ "ХАРКIВЕЛЕКТРО" вiдповiдно до зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв є

фiзичнi особи, у яких 1255960 штук акцiй, або 627980,00 гривень, що складає 100,00% статутного капiталу.
Випуск акцiй:
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй (простих iменних) в бездокументарнiй формi iснування зареєстроване
Харкiвським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 17.05.2010 р.,
реєстрацiйний №18/20/1/10.
Мета:

Метою ПАТ "ХАРКIВЕЛЕКТРО" є здiйснення господарської дiяльностi, спрямованої на отримання прибутку для
власного розвитку та в iнтересах акцiонерiв, а також:
виконання робiт, надання послуг, здiйснення торгiвельної дiяльностi;
сприяння прискореному формуванню ринку товарiв, робiт, послуг;
пiдвищення ефективностi використання трудових та сировинних ресурсiв;
розширення номенклатури та пiдвищення якостi послуг, що надаються;
створення додаткових робочих мiсць з гарантованим рiвнем оплати працi.
3.

Операцiйне середовище

Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою,вона продовжує демонструвати деякi особливостi,
притаманнi

перехiднiй економiцi. Такi особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем

лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiсть валютного контролю, що не
дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. Внаслiдок цього
господарсько-фiнансовiй дiяльностi в Українi властивi ризики, яких не iснує в умовах бiльш розвинутих ринкiв.
Українська економiка схильна до впливу ринкового спаду и зниження темпiв розвитку. Свiтова фiнансова криза
призвела до зниження валового внутрiшнього продукту, нестабiльностi на ринках капiталу, iстотного погiршення
лiквiдностi в банкiвському секторi и посилення умов кредитування всерединi України. Незважаючи на
стабiлiзацiйнi заходи, що вживаються Урядом України з метою пiдтримки

банкiвського сектора та забезпечення

лiквiдностi українських банкiв и компанiй , iснує невизначенiсть щодо можливостi

доступу до джерел капiталу,

а такожвартостi капiталу для Товариства та його контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати
дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства .

4.

Суттєвi судження, оцiнки та припущення

Керiвництво використовує ряд оцiнок i припущень, що базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших
факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються об'рунтованими за iснуючих
обставин, стосовно представлення активiв i зобов'язань, розкриття умовних активiв i зобов'язань тощо при
пiдготовцi фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд
вказаних оцiнок.
Припущення та зробленi на їхнiй основi розрахунковi оцiнки постiйно аналiзуються на предмет необхiдностi їх
змiни. Змiни в оцiнках визнаються в тому звiтному перiодi, коли цi оцiнки були переглянутi, i в усiх наступних
перiодах перспективно.
Пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi керiвництвом було зроблено наступнi судження, оцiнки та
припущення:
1)

Компанiя продовжуватиме свою дiяльнiсть на пiдставi принципу безперервностi.

2)

Жодний компонент бiзнесу та/або група активiв чи окремi активи не передбаченi на продаж та не

класифiкованi як групи вибуття. Вся дiяльнiсть розглядається як дiяльнiсть, що продовжується, iнформацiя з
припиненої дiяльностi не наводиться.
3)

Ознаки знецiнення нефiнансових активiв вiдсутнi.

4)

Строки корисного використання довгострокових нефiнансових активiв об'рунтованi; цiлком зношенi активи

продовжують використовуватися та не можуть бути списаними з балансу, так як Компанiя їх фактично використовує,
пiдтримує робочий стан.
5)

Резерви щорiчних вiдпусток мiстять оцiночнi значення вiдповiдно до методологiї, визначеної облiковою

полiтикою.
6)

Зменшення корисностi фiнансових iнструментiв мiстить ряд припущень та оцiнок (наявнiсть чи вiдсутнiсть

ознак знецiнення, майбутнi грошовi потоки тощо). Ще одним важливим припущенням є те припущення, що фiнансовi
iнвестицiї в цiннi папери, в основному, можуть створити майбутнi грошовi потоки тiльки внаслiдок їхнього
продажу або лiквiдацiї емiтента, а не внаслiдок отримання процентiв, дивiдендiв тощо. Керiвництво припускає,
що реалiзацiя таких цiнних паперiв не буде довшою за 1 рiк, тому майбутнi грошовi потоки не дисконтуються.
7)

Компанiєю оцiнено, що договори, за якими вона виступає орендодавцем та орендарем, не мiстять ознак

фiнансової оренди та повиннi класифiкуватися як операцiйна оренда.

5.

Суттєвi положення облiкової полiтики ПАТ "ХАРКIВЕЛЕКТРО"

Наказом про облiкову полiтику ПАТ "ХАРКIВЕЛЕКТРО" №1 вiд 10.01.2012року були встановленi основнi положення
ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi

пiдприємства за МСФЗ.

Звiтний перiод спiвпадає з календарним роком, починається 01 сiчня та закiнчується 31 грудня.
Межа суттєвостi при застосуваннi к активам, зобов'язанням та капiталу встановлюється з урахуванням вимог
нормативних актiв.
Первiсною оцiнкою активiв та зобов'язань є собiвартiсть.

Грошовi кошти i їх еквiваленти включають готiвковi грошовi кошти, кошти на поточних рахунках та
короткострокових депозитах в банках з початковим строком погашення до 90 днiв й менше.
Об'єкти основних засобiв, iнвестицiйної нерухомостi та нематерiальних активiв вiдображаються у фiнансовiй
звiтностi за iсторичною собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення
корисностi. Модель облiку за переоцiненою вартiстю не застосовується. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним
методом. Строки корисного використання по класах наступнi:
Будiвлi та iнша iнвестицiйна нерухомiсть

-

вiд 10 до 67 рокiв,

Машини та обладнання

вiд 5 до 10 рокiв,

-

Транспортнi засоби

вiд10 рокiв,

-

Офiсний iнвентар

-

Виробничий iнвентар

-

вiд5 рокiв,
5 рокiв,

Iншi

-

12 рокiв.

Якщо лiквiдацiйну вартiсть основного засобу чи iнвестицiйної нерухомостi визначити заздалегiдь неможливо, то
вона приймається рiвною "нулю". Для нематерiальних активiв лiквiдацiйна вартiсть приймається не рiвною "нулю"
лише за умови, що для таких нематерiальних активiв iснує активний ринок.
Об'єкти основних засобiв, iнвестицiйної нерухомостi та нематерiальних активiв визнаються у фiнансовiй
звiтностi, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання.
У подальшому основнi засоби, iнвестицiйна нерухомiсть та нематерiальнi активи регулярно переглядаються на
наявнiсть ознак зменшення корисностi, та у разi потреби, перевiряються на зменшення корисностi.
Запаси зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Вибуття запасiв оцiнюється

за iдентифiкованою

собiвартiстю вiдповiдної одиницi запасiв.
Фiнансовi активи переглядаються на зменшення корисностi. Нефiнансовi активи, iншi нiж запаси та вiдкладенi
податковi активи, аналiзується на кожну звiтну дату для виявлення ознак їхнього можливого знецiнення; при
наявностi таких ознак розраховується сума очiкуваного вiдшкодування (найбiльша з двох величин: вартостi при
використаннi, що є

очiкуваними дисконтова ними грошовими потоками, та справедливої вартостi за вирахуванням

витрат на продаж). По тих акцiях та iнструментах власного капiталу з портфелю на продаж, для яких вiдсутнiй
активний ринок та справедливу вартiсть яких достовiрно визначити не можливо, Компанiєю застосовується метод
облiку за собiвартiстю iз перевiркою на знецiнення, без реверсування збиткiв вiд знецiнення.
Оренда майна повинна класифiкуватися як фiнансова, якщо всi iстотнi ризики i вигоди вiд володiння предметом
оренди переданi орендарю. Права на майно не обов'язково повиннi бути переданi. Усi iншi види оренди
класифiкуються як операцiйна.
Компанiя як орендодавець: орендний дохiд вiд iнвестицiйної власностi, переданої в оренду по операцiйнiй
орендi, визнається рiвномiрно протягом термiну дiї договору оренди.
Резерв вiдображається у звiтi про фiнансовий стан (балансi) у тому випадку, коли у Компанiї виникає юридичне
або об'рунтоване зобов'язання в результатi зобов'язуючої подiї та iснує ймовiрнiсть того, що буде вiдтiк
коштiв для виконання цього зобов'язання.
Резерв щорiчних вiдпусток формується на основi розрахунку зобов'язання за щорiчною вiдпусткою, виходячи з
кiлькостi днiв невикористаної вiдпустки та середньої заробiтної плати за останнi 12 мiсяцiв.
Непередбаченi зобов'язання не вiдображаються в балансi. Стислий опис таких зобов'язань, сума, iнформацiя щодо
невизначеностi суми або строку погашення та сума очiкуваного погашення зобов'язання iншою стороною наводяться
в примiтках до фiнансової звiтностi.
Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню.
Дохiд вiд дивiдендiв визнається, коли виникає право на їх отримання.
У бухгалтерському облiку доходи та витрати, що включаються у звiт про сукупнi прибутки та збитки,
класифiкуються по групах, склад їх вiдповiдає складу доходiв та витрат за нацiональними Положеннями
(стандартами) бухгалтерського облiку, що не суперечить МСФЗ. Склад iнших сукупних доходiв вiдповiдає вимогам
МСФЗ. Доходи вiдображаються за методом нарахування. Витрати вiдображаються за функцiєю витрат iз додатковим
розкриттям за характером витрат.
6.

Змiни в облiковiйполiтицi в майбутньому

Прийнята облiкова полiтика застосовується з 01.01.2012р. Протягом 2015 року облiкова полiтика не змiнювалася.
7.

Змiни в стандарти МСФЗ, якi набули чинностi

в 2015 роцi

Нижче наводяться стандарти та iнтерпретацiї, i поправки (змiни) до них, якi були випущенi, але ще не вступили
в силу на дату фiнансової звiтностi (31 грудня 2015 року):
МСБО (IAS) 1 "Поданняфiнансовоїзвiтностi" щодопрофесiйногосудження при прийняттiрiшень про
вiдображенняiнформацiї у фiнансовiйзвiтностi (ефективна дата 01.01.2016 р. Або пiзнiше).
МСБО (IAS) 5 "Непоточнiактиви, щоутримуються для продажу та дiяльнiсть, щоприпиняється" щодозмiн у методах
вибуття (ефективна дата 01.01.2016 р. абопiзнiше)
МСБО (IAS) 7 "Фiнансовiiнструменти: розкриттяiнформацiї" щододоговорiв на виконанняпослуг та застосування
поправок про взаємозалiк в консолiдованiйпромiжнiйфiнансовiйзвiтностi (ефективна дата 01.01.2016 р.
абопiзнiше).
МСБО (IAS) 16 "Основнiзасоби" щодоамортизацiї (п.62А) (ефективна дата 01.01.2016 р. або пiзнiше).
МСБО (IAS) 16 "Основнiзасоби" щодо строку корисноговикористання (п.56с) (ефективна дата 01.01.2016 р. Або

пiзнiше).
МСБО (IAS) 16 "Основнiзасоби" щодосiльськогосподарськихактивiв (п.6, 37) (ефективна дата 01.01.2016 р. Або
пiзнiше).
МСБО (IAS) 19 "Винагородипрацiвникам" щодовизначення ставки дисконту на регiональному ринку (п.83) (ефективна
дата 01.01.2016 р. абопiзнiше).
МСБО (IAS) 27 "Окремафiнансовазвiтнiсть" щодозастосування методу участi в капiталi в
окремiйфiнансовiйзвiтностi (ефективна дата 01.01.2016 р. Або пiзнiше).
МСБО (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнiпiдприємства" щодозастосування методу участi в
капiталiнеiнвестицiйноюкомпанiєюiнвестора до iнвестицiйноїкомпанiїемiтента (ефективна дата 01.01.2016 р. Або
пiзнiше).
МСБО (IAS) 34 "Промiжнафiнансовазвiтнiсть" щодорозкриттяiнформацiї в iнших компонентах
промiжноїфiнансовоїзвiтностi (п.16а) (ефективна дата 01.01.2016 р. абопiзнiше).
МСБО (IAS) 38 "Нематерiальнiактиви" щодоамортизацiї (п.98А, 98В, 98С, 130J) (ефективна дата 01.01.2016 р. Або
пiзнiше).
МСБО (IAS) 38 "Нематерiальнiактиви" щодо строку корисноговикористання

(п.92) (ефективна дата 01.01.2016 р.

або пiзнiше).
МСБО (IAS) 41 "Сiльськегосподарство" щодосправедливоївартостiбiологiчнихактивiв (ефективна дата 01.01.2016 р.
або пiзнiше).
МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування МСФЗ" (ефективна дата 01.01.2016 р. абопiзнiше).
МСФЗ (IFRS) 5 "Довгостроковiактиви, призначенi для продажу, та припиненадiяльнiсть" (п.26, 26А) (ефективна
дата 01.01.2016 р. або пiзнiше).
МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовiiнструменти: розкриттяiнформацiї" щодоконтрактiв на обслуговуванняфiнансовихактивiв
(п.30а) (ефективна дата 01.01.2016 р. абопiзнiше).
МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовiiнструменти: розкриттяiнформацiї" щодорозкриттяiнформацiї в
скороченiйпромiжнiйфiнансовiйзвiтностi (п.44r) (ефективна дата 01.01.2016 р. або пiзнiше).
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовiiнструменти" (ефективнадата 01.01.2018 р. абопiзнiше).
МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" щодозвiльненнявiдскладанняконсолiдованоїфiнансовоїзвiтностi
(ефективна дата 01.01.2016 р. або пiзнiше).
МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдованафiнансовазвiтнiсть" щодопослуг, пов'язаних з
iнвестицiйноїдiяльностiматеринськоїкомпанiї (ефективна дата 01.01.2016 р. або пiзнiше).
МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльнадiяльнiсть" щодооблiкупридбаннячасткиучастi у спiльнiйдiяльностi, коли такадiяльнiсть є
окремимбiзнесом (ефективна дата 01.01.2016 р. або пiзнiше).
МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриттяiнформацiї про участь в iншихпiдприємствах" щодовимог до розкриттяiнформацiї
(ефективна дата 01.01.2016 р. або пiзнiше).
МСФЗ (IFRS) 14 "Вiдкладенiрахунки, щорегулюються" (ефективна дата 01.01.2016 р. або пiзнiше).
МСФЗ (IFRS) 15 "Виручкавiдконтрактiв з клiєнтами" (ефективна дата 01.01.2017 р. або пiзнiше).

8.

Нематерiальнi активи

Придбанi нематерiальнi активи товариство враховує за собiвартiстю. Подальша оцiнка нематерiальних активiв
здiйснюється вiдповiдно до МСБО 38 "Нематерiальнi активи" i складає собiвартiсть нематерiального активу за
вирахуванням зносу або збиткiв

вiд зменшення корисностi нематерiального активу.

Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом протягом термiну їх експлуатацiї.
Термiн корисного використання визначається постiйно дiючою iнвентарною комiсiєю товариства

для

кожного

об'єкта нематерiальних активiв.
Очiкуванi термiни експлуатацiї та метод нарахування амортизацiї

аналiзуються на кiнець кожного звiтного

перiоду. Станом на 31.12.15р. нематерiальнi активи вiдображенi в балансi по первiснiй вартостi та склали
2,0тис.грн., залишкова вартiсть 0 тис.грн. Накопичена амортизацiя на кiнець 2015 року складає 2,0 тис.грн.
До складу нематерiальних активiв вiднесенi програмнi продукти (бухгалтерська програма).
У 2015 р. нових нематерiальних активiв не надходило.
Переоцiнки нематерiальних активiв не вiдбулося.
Подальша оцiнка нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно МСБО 38 "Нематерiальнi активи" i складається з
собiвартостi нематерiального активу.

9.

Основнi засоби
Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансове положення за

первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до стану, придатного до
використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення.
Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом, виходячи з визначеного термiну
корисного використання.
Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують
термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт i
обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в

звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi.
Вартiсть, що амортизується, - це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена вартiсть, за
вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу - це передбачувана сума, яку
пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних
витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того вiку i стану, в якому, iмовiрно, вiн знаходитиметься в
кiнцi свого термiну корисного використання.
Витрати на придбання та створення активу, якi не можуть бути визнанi активом, визнаютьсявитратами.
Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї переглядаються

на

кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених в попереднi перiоди,
враховується як змiна облiкової оцiнки.
Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв, визначається як
рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i вiдображаються в прибутках i збитках.
Згiдно з методом рiвномiрного прямолiнiйного списання амортизацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв
рiвномiрно списується (розподiляється) на протязi термiну його корисного використання. Величина нарахованого
зносу, яка визнається поточними витратами, є однаковою кожного року. Сума щорiчних амортизацiйних вiдрахувань
розраховується шляхом дiлення амортизацiйної вартостi на кiлькiсть звiтних перiодiв використання активу або
шляхом її множення на рiчну норму амортизацiї.
ПАТ

"ХАРКIВЕЛЕКТРО"

у 2015роцi ввiв в експлуатацiю об'єктiв основних засобiв на суму 628,1 тис. грн., а

вивiв iз експлуатацiї - на 3241,7 тис.грн. За звiтний перiод

ПАТ

"ХАРКIВЕЛЕКТРО" була

нарахована

амортизацiя основних засобiв у сумi 202,8тис.грн.
10. Оренда
ПАТ

"ХАРКIВЕЛЕКТРО" здає в оперативну оренду частину свого майна. Термiн наданої оренди згiдно укладених

договорiв.
Змiна умов договорiв та дострокове їх розiрвання

можливе лише за згодою сторiн. Орендарi не мають прав викупу

орендованих активiв пiсля закiнчення термiну оренди.
11. Виробничi запаси
Загальнi питання, якi стосуються сутностi, оцiнки запасiв та розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй
звiтностi визначенi у МСБО 2 "Запаси". Даний стандарт визначає запаси як активи,якi:

- утримуються для продажу в звичайному ходi бiзнесу;
- перебувають у процесi виробництва для такого продажу;
- або iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або
при наданнi послуг.
У складi виробничих запасiв станом на 31.12.2015р. товариством враховано матерiали за iсторичною собiвартiстю
у сумi 492тис.грн.
Балансової вартостi запасiв, переданих на доопрацювання, на комiсiю та в заставу не значиться.
12. Дебiторська заборгованiсть
Важливою частиною лiквiдних активiв є дебiторська заборгованiсть, яка включає борги перед пiдприємством за
виконанi роботи, наданi послуги та за iншими операцiями. Залежно вiд термiну погашення дебiторська
заборгованiсть може бути короткостроковою (поточною) або довгостроковою (непоточною). Погашення першої
очiкується протягом

одного року, а другої - в термiн, що перевищує один рiк.

Залежно вiд характеру операцiй, в результатi яких виникає дебiторська заборгованiсть, у пiдприємства вона
подiляється на два види:
- торговельна (операцiйна) - виникає в процесi звичайної операцiйної дiяльностi пiдприємства в результатi
продажу товарiв, виконання робiт чи надання послуг в кредит;
- особлива (неоперацiйна) - виникає внаслiдок переплати податкiв, за вiдсотками до отримання, виданими
авансами тощо.
У балансi дебiторська заборгованiсть

вiдображається за чистою реалiзацiйною вартiстю.

Станом на 31.12.2015 р. у фiнансовiй звiтностi числиться :
1. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги -191 тис.грн.;
2. Дебiторська заборгованiсть по розрахункам з бюджетом - тис. грн.;
3. Iнша поточна

дебiторська заборгованiсть -

141 тис.грн.

Станом на 31.12.2015р. пiдприємство не створювало резерву для безнадiйних боргiв у зв'язку з їх вiтсутнiстю.
13.Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти включають кошти в касi i грошовi кошти на рахунках у банках.

Станом на 31.12.2015 р. залишки грошових

коштiв ПАТ "ХАРКIВЕЛЕКТРО"в нацiональнiй та iноземнiй валютi

становили 137тис.грн.
Структура грошових коштiв така:
Поточнi рахунки в банках- 137тис.грн.
14.Власний капiтал
Акцiонерний капiтал ПАТ

"ХАРКIВЕЛЕКТРО" складається

iз

статутного капiталу та нерозподiленого

прибутку.
Статутний капiтал

ПАТ

"ХАРКIВЕЛЕКТРО"

складає 627980,00 (шiстсот двадцять сiм тисяч дев'ятсот

вiсiмдесят)

гривен, який повнiстю сплачений та подiлений на 1255960 (один мiльйон двiстi п'ятдесят п'ять тисяч дев'ятсот
шiстдесят) простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,50 (нуль гривень 50 копiйок) гривень.
Товариство у 2015 роцi за пiдсумками роботи за 2014 рiк дивiдендiв не нараховувала та не сплачувала.
Нерозподiлений прибуток акцiонерного товариства станом на 31.12.2015р. складає 5826 тис.грн.
15.

Довгостроковi зобов'язання i забезпечення

Станом на 31.12.2015р. ПАТ

"ХАРКIВЕЛЕКТРО"не має довгострокових зобов'язань i забезпечень.

16. Поточнi зобов'язання i забезпечення
Станом на 31.12.2015р кредиторська заборгованiсть складає:
-

за довгостроковими зобов'язаннями 284 тис.грн.

-

розрахунки з бюджетом 121тис.грн.

-

розрахунки зi страхування 3 тис.грн

-

розрахунки з оплати працi 8тис.грн.

-

поточнi забезпечення 9тис.грн.

Недоїмки по сплатi податкiв i зборiв до бюджетiв ПАТ

"ХАРКIВЕЛЕКТРО" не має.

17. Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних осiб згiдно МСБО 24
"Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн"
Операцiя зi пов'язаною стороною - передача ресурсiв, послуг або зобов'язань мiж суб'єктом господарювання, що
звiтує, та пов'язаною стороною, незалежно вiд того, чи призначається цiна (параграф 9 МСБО 24).
МСБО 24 вимагає розкривати iнформацiї стосовно компенсацiї для провiдного

управлiнського персоналу.

За перiод 2015р. виплати провiдному управлiнському персоналу склали 42,8 тис.грн.

18.

Визнання доходiв

Доходи ПАТ

"ХАРКIВЕЛЕКТРО" визнаються в бухгалтерському облiку в сумi справедливої вартостi активiв, якi

отриманi або пiдлягають отриманню i являють собою суми до отримання за продукцiю та

послуги, наданi в ходi

звичайної господарської дiяльностi.
Облiк, визнання та оцiнка доходiв в

ПАТ

"ХАРКIВЕЛЕКТРО"здiйснена вiдповiдно до вимог МСБО 18 "Визнання

доходу".
Фiнансовим результатом дiяльностi

ПАТ

"ХАРКIВЕЛЕКТРО" за 2015 рiк є збиток у сумi 1506 тис. грн.

Нарахування доходiв (витрат) здiйснюється з дати оформлення документа, що пiдтверджує надання (отримання)
послуги. Доходи (витрати) за послугами з обов'язковим результатом визнаються за фактом надання (отримання)
послуг або за фактом досягнення передбаченого договором результату.
19. Визнання витрат
За даними бухгалтерського облiку та

звiтностi загальна сума витрат ПАТ

7078 тисяч гривень.
Вони складаються iз :
-

собiвартостi реалiзованої продукцiї в сумi 3491тис.грн. ;

-

адмiнiстративних витрат в сумi 746 тис.грн.;

-

витрати на збут в сумi 0 тис.грн.;

-

iнших операцiйних витрат в сумi 181тис.грн. ;

"ХАРКIВЕЛЕКТРО" за 2015 рiк складає

-

iнших витрат в сумi 2660 тис.грн.

Дивiденди не нараховувались. Iншi виплати акцiонерам не здiйснювались.
Елементи операцiйних витрат ПАТ

"ХАРКIВЕЛЕКТРО" в 2015р.

(тис.грн.)
Найменування показника

2015р.

2014р.

%% до попереднього року

Матерiальнi затрати 505 395 127,8
Витрати на оплату працi 271 274 98,9
Вiдрахування на соцiальнi заходи

95

98

96,9

Амортизацiя 203 224 90,6
Iншi операцiйнi витрати 5044
Разом:

6118

3311

Надзвичайних доходiв i

2320

217,4

184,8
витрат ПАТ

"ХАРКIВЕЛЕКТРО"не отримувало.

20. Облiк єдиного податку
В 2015 роцi ПАТ

"ХАРКIВЕЛЕКТРО" було платником єдиного податку, нараховано до сплати в бюджет 181 тисяча

гривень податку.

21. Звiт про рух грошових коштiв
Звiт про рух грошових коштiв розкриває рух грошових коштiв за результатами роботи ПАТ

"ХАРКIВЕЛЕКТРО" у 2015

роцi, залишок грошових коштiв на розрахунковому рахунку, у касi пiдприємства на початок та кiнець 2015 року.
Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi вiдображає надходження вiд:
-

реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) в сумi 1769тис.грн

-

повернення авансiв -866 тис.грн.

-

штрафи, пенi - 97 тис.грн.

-

та iншi надходження - 2549тис.грн.

Протягом 2015 року товариство здiйснювало витрачання на оплату:
-

товарiв (робiт, послуг) - 1742тис.грн.,

-

оплата працi - 228тис.грн.,

-

вiдрахувань на соцiальнi заходи - 106тис.грн.,

-

зобов'язань з iнших податкiв i зборiв

-

витрачання на оплату авансiв - 1738 тис.грн.

-

витрачання на оплату повернення авансiв - 2103 тис.грн.

-

iншi витрачання у сумi - 7тис.грн.

- 459тис.грн.

Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi вiдображає змiни, що пов'язанi з придбанням необоротних
активiв у сумi 967тис.грн.
Не грошових операцiй iнвестицiйної i фiнансової дiяльностi товариство не мало.
22. Власний капiтал
Станом на 31.12.2015р. власний капiтал ПАТ

"ХАРКIВЕЛЕКТРО" вiдображений в Балансi в розмiрi 6454тис.грн. та

складається з наступних елементiв:
Зареєстрований (пайовий) капiтал - 628 тис.грн.;
Нерозподiлений прибуток - 5826 тис.грн.

23. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв ПАТ

Станом на 31.12.2015 року чистi активи ПАТ

Найменування статтi Код
рядка

За даними балансу,

на кiнець звiтного перiоду,тис.грн.

"ХАРКIВЕЛЕКТРО" вимогам законодавства

"ХАРКIВЕЛЕКТРО" складають:

Нематерiальнi активи: залишкова вартiсть
1000
0
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї

1005

0

Основнi засоби: залишкова вартiсть

1010

975

Iнвестицiйна нерухомiсть

1015

2672

Iншi фiнансовi iнвестицiї

1030

0

Довгострокова дебiторська заборгованiсть
Iншi необоротнi активи
Запаси

1100

1090

1040

0

0

492

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: чиста реалiзацiйна вартiсть
1125
191
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами 1130

0

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
1135
0
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155
Поточнi фiнансовi iнвестицiї

1160

141

0

Грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi
1165
137
Iншi оборотнi активи

1190

0

Необоротнi активи,утримуванi для продажу, та групи вибуття
Активи, усього

1200

0

6879

Довгостроковi кредити банкiв

1510

0

Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання
1515
0
Короткостроковi кредити банкiв
Поточна заборгованiсть

1600

0

за довгостроковими зобов'язаннями

1610
0
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
1615
284
Поточнi зобов'язання за розрахунками

з бюджетом

1620
121
Поточнi зобов'язання за розрахунками

зi страхування

1625
3
Поточнi зобов'язання за розрахунками

з оплати працi

1630
8
Поточнi зобов'язання за отриманими авансами
1635
0
Поточнi зобов'язання за розрахунками

з учасниками

1640
0
Поточнi забезпечення

1660

9

Iншi поточнi зобов'язання

1690

Зобов'язання, усього

425

47

Розрахункова вартiсть чистих активiв
Зареєстрований капiтал

1400

628

Додатковийий капiтал

1410

0

Нерозподiлений збиток

1420

5826

Скоригований статутний капiтал

6454

628

Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснюється згiдно з метою реалiзацiї положень ст.155 Цивiльного кодексу

України "Статутний капiтал акцiонерного товариства",зокрема п. 3:

"Якщо пiсля закiнчення другого та кожного

наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного
капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi
змiни до статуту у встановленому порядку. Якщовартiстьчистихактивiвтовариствастаєменшоювiдмiнiмальногорозмiру
статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї".
Вартiсть чистих активiв ПАТ

Ген. директор
М.П.

"ХАРКIВЕЛЕКТРО" вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

Колiсник

