Додаток 37 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

Гетманенко Iгор Петрович

( посада )

( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

. .
Дата

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський будiвельний союз"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Вiдкрите акцiонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

33203929

1.4. Місцезнаходження емітента

61166 Харкiвська область д/н м.Харкiв пр-т Ленiна, буд. 9

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(057) 719-23-97 (057) 719-42-65

1.6. Електронна поштова адреса емітента

xcc@emitent.net.ua

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

27.04.2012
Дата

2.2. Річна інформація опублікована у №80 Газета "Бюлетень. Цiннi папери України"
номер та найменування офіційного друкованого видання

30.04.2012
Дата

2.3. Повідомлення
розміщено на сторінці

30.04.2012

www.xcc.kharkov.ua
(адреса сторінки в мережі Інтернет)

Дата

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
б) інформація про державну реєстрацію емітента;
в) банки, що обслуговують емітента;
г) основні види діяльності;
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
е) інформація про рейтингове агентство;
є) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
6. Інформація про загальні збори акціонерів.
7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента;
б) інформація про облігації емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
10. Опис бізнесу.
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
в) інформація про зобов'язання емітента.
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного
14. Інформація про стан корпоративного управління.
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,
які відбулися протягом звітного періоду;
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів
до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів
на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Річна фінансова звітність.
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств)
27. Аудиторський висновок.
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими
здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) .
30. Примітки: - Пiдприємство немає лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi.
- Пiдприємство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
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- Пiдприємство не заключало договорiв з рейтинговими агенствами щодо визначення рiвня кредитного
рейтингу емiтента або цiнних паперiв емiтента.
- Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.
- В змiстi iнформацiї, що входить до складу рiчної iнформацiї, данi щодо вiдсотка акцiй
засновникiв вказанi на дату подання звiту .
-В змiстi iнформацiї ( Iнформацiя про посадових осiб емiтента, Iнформацiя про осiб що володiють
10% акцiй емiтента) , що входить до складу рiчної iнформацiї, вiдсутнi данi щодо паспортних
даних фiзичних осiб (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав та iнш.), тому що
фiзичнi особи не надалi згоди на розкриття паспортних даних, iнш.
-В змiстi iнформацiї (Iнформацiя про осiб що володiють 10% акцiй емiтента), що входить до складу
рiчної iнформацiї, вiдсутнi данi щодо прiзвища, iм"я, по батьковi фiзичних осiб, тому що
фiзичнi особи не надалi згоди на розкриття цiєї iнформацiї.
- Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента - вiдсутня iнформацiя про
дату внесення до реєстру, кiлькiсть акцiй деяких посадових осiб, у зв"язку з тим, що цi особи не
володiють акцiями емiтента.
- За результатами звiтного перiоду дивiденди не нараховувались та не сплачувались.
- В змiстi iнформацiї, що входить до складу рiчної iнформацiї, вiдсутня iнформацiя щодо
випускiв облiгацiй, тому що облiгацiї емiтентом на випускались.
- В змiстi iнформацiї, що входить до складу рiчної iнформацiї, вiдсутня iнформацiя щодо iнших
цiнних паперiв (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН), тому що iншi
цiннi папери емiтентом на випускались.
- В змiстi iнформацiї, що входить до складу рiчної iнформацiї, вiдсутня iнформацiя щодо викупу
власних акцiй протягом звiтного перiоду, тому що емiтентом не приймалось рiшення про викуп акцiї
емiтентом.
- В змiстi iнформацiї, що входить до складу рiчної iнформацiї, вiдсутня iнформацiя щодо
похiдних цiнних паперiв, тому що похiднi цiннi папери емiтентом на випускались.
- В змiстi iнформацiї, що входить до складу рiчної iнформацiї, вiдсутня iнформацiя про виданi
сертифiкати цiнних паперiв тому що цiннi папери Емiтента iснують у бездокументарнiй формi
випуску.
- В змiстi iнформацiї, що входить до складу рiчної iнформацiї, вiдсутня iнформацiя про обсяги
виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а також iнформацiя про собiвартiсть
реалiзованої продукцiї, тому що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як
переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу, води.
- Третьи особи не надавали гарантiї за випуском боргових цiнних паперiв, тому що емiтент не
здiйснювал випуск боргових цiнних паперiв.
-Пiдприємство не є емiтентом iпотечних цiнних паперiв, тому в змiстi iнформацiї, що входить до
складу рiчної iнформацiї, вiдсутня:
- Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй
- Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття
- Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi
включено до складу iпотечного покриття
- Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв
- Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв
- Пiдприємство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН, тому в змiстi iнформацiї, що входить до складу
рiчної iнформацiї, вiдсутнi:
- Основнi вiдомостi про ФОН
- Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН
- Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН
- Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН
- Правила ФОН
Доповнення до п. "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери,
що виникала протягом перiоду": 17.01.2011р. та 31.08.2011р. на стричцi новин було опрелюднено
повiдомлення про проведення загальних зборiв емiтента вiдповiдно до вимого Рiшення ДКЦПФР №1591
вiд 19.12.2006р. зi змiнами .
- В змiстi iнформацiї, що входить до складу рiчної звiтностi, вiдсутня iнформацiя щодо
фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
- В змiстi iнформацiї, що входить до складу рiчної звiтностi, вiдсутнiй звiт про стан об'єкта
нерухомостi, тому що емiтент не здiйснювал випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за
якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
-В змiстi iнформацiї ( Iнформацiя про посадових осiб емiтента, Iнформацiя про осiб що володiють

10% акцiй емiтента) , що входить до складу рiчної iнформацiї, вiдсутнi данi щодо паспортних
даних фiзичних осiб (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав), тому що фiзичнi особи
не надалi згоди на розкриття паспортних даних.
-В змiстi iнформацiї ( Iнформацiя про осiб що володiють 10% акцiй емiтента), що входить до складу
рiчної iнформацiї, вiдсутнi данi щодо прiзвища, iм"я, по батьковi фiзичних осiб, тому що
фiзичнi особи не надалi згоди на розкриття цiєї iнформацiї.

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1.Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський будiвельний союз"

3.1.2. Скорочене найменування

ПрАТ "Харкiвський будiвельний союз"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Вiдкрите акцiонерне товариство

3.1.4. Область, район

Харкiвська область д/н

3.1.5. Поштовий індекс

61166

3.1.6. Населений пункт

м.Харкiв

3.1.7. Вулиця, будинок

пр-т Ленiна, буд. 9

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва

ААВ №571205

3.2.2. Дата державної реєстрації

05.10.2004

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Харкiвської мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

1152606.96

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

1152606.96

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

Публiчне акцiонерне товариство "УкрСиббанк"

3.3.2. МФО банку

351005

3.3.3. Поточний рахунок

26005036462100

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

валютного рахунку немає

3.3.5. МФО банку

д/н

3.3.6. Поточний рахунок

д/н

3.4. Основні види діяльності
71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах
74.90 Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н.в.i.у.

4. 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

ПАТ "Харкiвстальконструкцiя"

01413848

61045 Харкiвська область д/н м.Харкiв Джанкойська,76

0.004338000000

ПАТ "Пiвденспецбуд"

01416731

61072 Харкiвська область д/н м.Харкiв вул.,23 Серпня, 34

0.004338000000

ПрАТ "ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ
IНСТИТУТ "ХАРКIВСЬКИЙ ПРОМБУДНДIПРОЕКТ"

33412963

61058 Харкiвська область д/н м.Харкiв майдан Свободи, 8

0.004338000000

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи

фiзичних осiб немає

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

д/н

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)
0.000000000000

Усього

0.013014000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 10 осiб. Середнья
чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 6 осiб та численнiсть, якi працюють за
сумiсництвом - 6 осiб. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного
робочого часу (дня, тижня) - немає Фонд оплати працi склав 139,98тис. грн. Розмiр
фонду оплати працi вiдносно попереднього року збiльшився у зв"зку зi збiльшенням
розмiру мiнiмальної заробiтної плати, кiлькосi працiвникiв з урахуванням полiпшення
фiнансово-господарчої дiяльностi товариства . Кадрова програма емiтента, спрямована на
забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента. Один з
вирiшальних чинникiв ефективностi i конкурентоспроможностi пiдприємства - забезпечення
високої якостi кадрового потенцiалу. Полiтикою розвитку персоналу передбачено
забезпечення програми розвитку, профорiєнтацiя i адаптацiя спiвробiтникiв, планування
iндивiдуального просування, професiйна пiдготовка i пiдвищення квалiфiкацiї. Кадрова
полiтика, встановлена на пiдприємствi, є стабiльною по вiдношенню до очiкувань
працiвника, а з iншого боку - динамiчна, тобто корегується вiдповiдно до змiн
виробничної та економiчної ситуацiї у країнi.

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

6.1.1. Посада

Генеральний директор

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

Катько Iгор Михайлович

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

д/н

6.1.4. Рік народження

1962

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

10

6.1.7. Найменування підприємства та ЗАТ "ХБС", директор
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Повноваженя та обов'язки Генерального директора визначенi статутом товариства. Розмiр
виплаченої винагороди - згiдно штатного розкладу. Займав посади: радiомеханiка,праця на виборнихпосадах,заст.
директора. Емiтент немає iнформацiї щодо обiймання особою посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом звiтного перiоду вiдбулись змiни у персональному
складi щодо конкретної особи - рiшенням загальних зборiв товариства вiд 28.02.2011р вiдкликано з посади
Генерального директора.

6.1.1. Посада

Генеральний директор

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

Гетманенко Iгор Петрович

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

д/н

6.1.4. Рік народження

1950

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

11

6.1.7. Найменування підприємства та ТОВ "Альянс-девелопмент", Генеральний директор.
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Повноваженя та обов'язки Генерального директора визначенi статутом товариства. Розмiр
виплаченої винагороди - згiдно штатного розкладу. Працює за сумiсництвом. Займав посади: iнженер, нач.
вiддiлу, директор. Емiтент немає iнформацiї щодо обiймання особою посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом звiтного перiоду вiдбулись змiни у персональному
складi щодо конкретної особи - рiшенням загальних зборiв товариства вiд 28.02.2011р обрано на посаду
Генерального директора товавариства строком на три роки

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

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

Чiгрiнов Олег Васильович

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

д/н

6.1.4. Рік народження

1967

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

19

6.1.7. Найменування підприємства та iнформацiя вiдсутня
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Повноваженя та обов'язки Голови Наглядової ради визначенi статутом товариства. Працює без
винагороди. Займав посади: викладач, аспiрант, ст.викладач, доцент кафедри економiки iфiнансiв. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Емiтент немає iнформацiї щодо обiймання особою посад на
iнших пiдприємствах. Протягом звiтного перiоду вiдбулись змiни у персональному складi щодо конкретної особи
- рiшенням загальних зборiв товариства вiд 28.02.2011р переобрано на посадi Голови Наглядової ради на новий
термiн строком на три роки.

6.1.1. Посада

член Наглядової ради

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

Бондаренко Анаптолiй Михайлович

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

д/н

6.1.4. Рік народження

1965

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

18

6.1.7. Найменування підприємства та ТОВ "Харкiвський iнститут бiзнесу та менеджменту", президент
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Повноваженя та обов'язки члена Наглядової ради визначенi статутом товариства. Розмiр
виплаченої винагороди - згiдно штатного розкладу. Займав посади: робота на виборних громадських посадах,
аспiрантура, директор представницта банку, викладач, доцент кафедри економiки та менеджмету, президент.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Емiтент немає iнформацiї щодо обiймання особою
посад на iнших пiдприємствах. Протягом звiтного перiоду вiдбулись змiни у персональному складi щодо
конкретної особи - рiшенням загальних зборiв товариства вiд 28.02.2011р переобрано на посадi члена Наглядової
ради на новий термiн строком на три роки.

6.1.1. Посада

член Наглядової ради

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

Кагановський Олександр Семенович

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

д/н

6.1.4. Рік народження

1968

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

10

6.1.7. Найменування підприємства та ХНУ iм.В.Н. КАразiна, науковий спiвробiтник
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Повноваженя та обов'язки члена Наглядової ради визначенi статутом товариства. Розмiр
виплаченої винагороди - згiдно штатного розкладу. Займав посади: заст. директора, директор науковий
спiвробiтник. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Емiтент немає iнформацiї щодо
обiймання особою посад на iнших пiдприємствах. Протягом звiтного перiоду вiдбулись змiни у персональному
складi щодо конкретної особи - рiшенням загальних зборiв товариства вiд 28.02.2011р переобрано на посадi
члена Наглядової ради на новий термiн строком на три роки.

6.1.1. Посада

Ревiзор

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

Бубир Наталiя Дмитрiвна

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

д/н

6.1.4. Рік народження

1973

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6

6.1.7. Найменування підприємства та ПАТ "ПНДI "Харкiвськiй промбудндiпроект", гл.бухгалтер
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Повноваженя та обов'язки Ревiзора визначенi статутом товариства. Працює без винагороди.
Займав посади: лухгалтер, гл.бухгалтенр. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Емiтент
немає iнформацiї щодо обiймання особою посад на iнших пiдприємствах. Протягом звiтного перiоду вiдбулись
змiни у персональному складi щодо конкретної особи - рiшенням загальних зборiв товариства вiд 28.02.2011р
обрано на посаду Ревiзора товариства строком на три роки.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

П.І.Б. посадової особи

Серія, номер, дата
Дата
Кількість
видачі паспорту, орган, внесення акцій (штук)
що видав
до реєстру

Кількість за видами акцій
Від загал.
кількості акцій(%) прості іменні прості на привілейо привілейо
пред'явника
вані
в. на
іменні
пред'явн
0
0.00000000000
0
0
0
0
33.32899534114
38415232
0
0

Генеральний директор

Гетманенко Iгор Петрович

д/н

д/н

0

Голова Наглядової ради

Чiгрiнов Олег Васильович

д/н

д/н

38415232

член Наглядової ради

Бондаренко Анаптолiй
Михайлович

д/н

д/н

0

0.00000000000

0

0

0

0

член Наглядової ради

Кагановський Олександр
Семенович

д/н

д/н

38415232

33.32899534114

38415232

0

0

0

Ревiзор

Бубир Наталiя Дмитрiвна

д/н

д/н

0

0.00000000000

0

0

0

Усього

76830464

66.65799068227

76830464

0

0

0
0

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

ДП "СI КАПIТАЛ IНВЕСТ"
ТОВ "БОНАММ"

Ідентифікаці
йний код за
ЄДРПОУ
37189835

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної
особи

Місцезнаходження

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

61010 Харкiвська область д/н 12.05.2011
м.Харкiв вул.Малом"ясницька,
2

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

38415232

33.328995341135

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

Кількість за видами акцій
Прості
іменні
38415232

Прості на Привілейова Привілейова
пред'явника
ні іменні
ні на
пред'явника
0

0

0

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

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

фiзична особа

д/н

. .

38415232

33.328995341140

38415232

0

0

0

фiзична особа

д/н

. .

38415232

33.328995341140

38415232

0

0

0

115245696

99.986986023406

115245696

0

0

0

Усього

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

Чергові
X
28.02.2011
99.980000000000

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Звiт виконавчого органу Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк.
2.Звiт Наглядової ради Товариства за 2010 р.
3. Про розподiл прибутку та збиткiв.
4.Затвердження рiчного результату дiяльностi Товариства за 2010 р.
5.Обрання та вiдкликання членiв виконавчого органу Товариства.
6.Обрання та вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства.
7. Обрання та вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї.
8.Про визначення типу Товариства та визначення назви Товариства.
9. Про затвердження нової редакцiї статуту в зв'язку з приведенням статуту у вiдповiдностi з
нормами Закону України "Про акцiонернi Товариства".
Проведення загальних зборiв iнiцiйовано виконавчим органом товариства
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.
Всi питання загальних зборiв розглянуто та по кожному принято вiдповiдне рiшення
Зауважень з проведення загальних зборiв вiд акцiонерiв не поступало.

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові
X

Дата проведення

28.08.2011

Кворум зборів

100.000000000000

Опис

Позачергові

Порядок денний:
1. Вибори секретаря та Голови зборiв.
2. Про надання попередньої згоди Генеральному директору Товариства на вчинення
правочинiв.
Проведення загальних зборiв iнiцiйовано виконавчим органом товариства . Пропозицiй до перелiку
питань порядку денного не надходило.
Прийнято рiшення: Надати попередню згоду Генеральному директору Товариства на вчинення
правочинiв.

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

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 м. Київ м.Київ вул. Грiнченко, 3

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

25.05.2011

Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть (
депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв)

Опис

Договiр №у-2773 вiд 27.12.2010р.

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕГАБАНК"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

09804119

Місцезнаходження

61002 Харкiвська область д/н м.Харкiв вул.Артема, 30

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

АВ №493225

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

23.10.2009

Міжміський код та телефон

(057) 760-20-87

Факс

(057) 714-06-12

Вид діяльності

професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть (
депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв)

Опис

д/н

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕГАБАНК"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

09804119

Місцезнаходження

61002 Харкiвська область д/н м.Харкiв вул.Артема,30

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

АВ №493226

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

23.10.2009

Міжміський код та телефон

(057) 714-06-65

Факс

(057) 714-06-65

Вид діяльності

дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв

Опис

д/н

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

Незалежний аудитор Єфiмов Юрiй Костянтинович

Організаційно-правова форма

Підприємець - фізична особа

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

1372000793

Місцезнаходження

61184 Харкiвська область д/н м.Харкiв вул.Дружби Народiв, буд.237,
квю95

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

1775

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(057)456-01-28

Факс

д/н

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

сертифiкат аудитора серiя А № 002719 рiш. АПУ № 36 вiд 05.10.1995 р.,
продовжено рiш. АПУ № 205/2 до 05.10.2014р. Свiдоцтво про внесення в
реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 1775 рiш. АПУ № 98 вiд
26.01.2001 р., рiш. № 221/3 вiд 04.11.2010р. продовжено до 04.11.2015 р.,
Свiдоцтво про включення до реєстру ДКЦП та ФР серiї АБ № 000979 вiд
24.11.09 р. продовжено до 04.11.2015р.

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

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

1

2

07.12.2010 294/20/1/10
Опис

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

3
ХТУ ДКЦПФР

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

4

5

UA4000111900

Форма існування та Номінальна
Кількість
форма випуску
вартість
акцій (штук)
(грн.)
6
Бездокументарна
Іменні

7
0.01

8
115260696

Загальна
Доля у
номінальна
статутному
вартість (грн.) капіталі,%
9

10

1152606.96

100.000000
000000

Цiннi папери емiтента: Акцiї простi iменi. Форма випуску - без документарна.
Свiдоцтво 294/20/1/10 вiд 07.12.2010 (отримано 08.06.2011р)на загальну суму 1152606,96грн. Кiлькiсть 115260696шт. Номiнальна вартiсть однiєї акцiї 0,01грн.видане
ХТУ ДКЦПФР
Акцiї власної емiсiї емiтентом протягом звiтного перiоду не викупались. Товариство у звiтному перiодi цiнних паперiв не випускало.

ОПИС БІЗНЕСУ
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Пiдприємство створено 04.10.2004р. Основним завданням пiдприємства є
сдача нерухомого майна в аренду.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім
звітним періодом
ПрАТ "ХБС" юридичною особою вiд дати його державної регистрацiї i
здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України
та Статуту товариства. ПрАТ "ХБС" здiйснило комплекс вiдповiдних
заходiв з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до вимог
Закону України "Про акцiонернi товариства". Керiвництво :
Генеральний директор.Наглядова рада.Ревiзор.
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 поступало.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Пiдприємство здiйснює свою полiтику по нарахуванню амотизацiйних
нарахувань та оцiнку основних засобiв згiдно до Закону України "Про
бухгалтерский облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi",а також згiдно
з Нацiональними Положеннями (Стандартами) бухгалтерського
облiку,затвердженими Наказом Мiнiстерства фiнансiв. Облiкова полiтика
встановлена наказом Генерального директора № 1 вiд 20.12.2005 р
визначена облiкова полiтика продовжена на 2011р. Амортизацiя основних
засобiв здiйснюється за прямолинейним методом, малоцiнних необоротних
матерiальних активiв -списання 100 % вартiстi в першому мiсяцi
використання,запаси та фiнансовi iнвестицiї -за методом
средневзваженної собiвартiстi. Пiдприємство застоточує частково
компьютеризований спосiб ведення бухгалтерськогооблiку з
використанням плану рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдностi
до наказу мiнiстерства фiнансiв України.
Текст аудиторського висновку
ФО - П Незалежний аудитор Єфiмов Юрiй Костянтинович
Сертифiкат аудитора серiї А № 002719 АПУ
Свiдоцтво № 1775 Реєстр АП України Свiдоцтво АБ № 000979 Реєстр
НКЦБФР України
Аудиторський висновок
(звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансових звiтiв
Приватного акцiонерного товариства
"Харкiвський Будiвельний Союз " за 2011 рiк за станом на
31.12.2011року.

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку України
Власникам цiнних паперiв.
Керiвництву ПРАТ "Харкiвський

Будiвельний Союз"

Код ЄДРПОУ 33203929
61166, м. Харкiв,проспект Ленiна,буд.9.
1. Вступний параграф.
1.2.1. .Основнi вiдомостi про емiтента:
Повна назва Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський Будiвельний
Союз"
Код за ЄДРПОУ
33203929
Мiсцезнаходження
61166, м. Харкiв проспект Ленiна,буд. 9.
Дата реєстрацiї 05.10.2004р.
Дати внесення змiн до установчих документiв
28.03.2011р.№ 1480 107
001 000 2167. Виконавчий комiтет Харкiвської Мiської Ради .
Основнi види
дiяльностi за КВЕД 74.20.1.Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу
73.10.2.Дослiдження i розробки в галузi технiчних наук.
70.11.0.Органiзацiя будiвництва об`єктiв нерухомостi для продажу чи
здавання в оренду.
70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна
Чисельнiсть працiвникiв 10
1.2. Опис аудиторської перевiрки.
Аудит було здiйснено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
аудиту та Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв ( крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої
позики), затверджених рiшенням ДКЦПФР №1528 вiд 19.12.06р. та №1360
вiд 29.09.2011р., зареєстровано в Мiнюстi України вiд 28.11.2011р. за
№1358/20096.
Аудитором перевiрений повний пакет фiнансових звiтiв, а саме:
Фiнансовий звiт суб`єкта малого пiдприємництва у складi:
1) Балансу (форма №1-м) за станом на 31.12.2011р.
2)
Звiт про фiнансовi результати (форма №2-м) за 2011р.
Крiм фiнансової звiтностi аудиторської перевiрцi пiдлягали :
Наказ про облiкову полiтику;
Засновницькi , реєстрацiйнi та iншi внутрiшнi документи;
Регiстри аналiтичного та синтетичного облiку, матерiали
iнвентаризацiї, а також вибiрково первиннi бухгалтерськi документи та
iншi.
Аудитором визначена прийнятнiсть концептуальної основи фiнансової
звiтностi, яка застосована при складанi фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена управлiнським персоналом вiдповiдно
до конкретної концептуальної основи фiнансової звiтностi i яка
охоплює нацiональнi Положення (Стандарти) бухгалтерського облiку та
правовi вимоги, передбаченi Законом України "Про бухгалтерський облiк

та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. №996.
2.Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансовi звiти.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та
достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до
Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку, що дiють в Українi,
Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть " №
996-IV-ВР вiд 16.07.1999 року. Вiдповiдальнiсть управлiнського
персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання
внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного
представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих та iнших
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування
вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi
вiдповiдають обставинам.
3.Вiдповiдальнiсть аудитора.
Вiдповiдальнiстю аудитора є надання висновку щодо цих фiнансових
звiтiв на основi результатiв аудиторської перевiрки. Аудиторську
перевiрку проведено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту.
Цi стандарти вимагають дотримання етичних вимог, а також
планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання
достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих
викривлень та перекручувань, таким чином, аудит передбачає виконання
аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум
та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд
судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв
суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або
помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи
внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного
представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських
процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки
щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання.
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової
полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським
персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.
4.Думка аудитора.
Аудитор висловлює умовно - позитивну думку, що фiнансовi звiти
справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан емiтента
станом на 31.12.2011р.згiдно з визначеною концептуальною основою
фiнансової звiтностi та вiдповiдають вимогам законодавства України i
прийнятої облiкової полiтики пiдприємства.
Повний пакет фiнансової звiтностi , а саме:
Фiнансовий звiт суб`єкта малого пiдприємництва у складi:
Балансу (Ф№1-м) за станом на 31.12.2011р.
Звiт про фiнансовi результати (Ф№2-м) за 2011р. складено у
вiдповiдностi до нацiональних Положень (Стандартiв) бухгалтерського
облiку та прийнятої облiкової полiтики пiдприємства.
Iнформацiя отримана внаслiдок застосування аналiтичних процедур,
зiбраних доказiв, дає достатню впевненiсть у тому, що фiнансова
звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок
шахрайства чи помилок.
Пiдставою для висловлення умовно - позитивної думки є те, що аудитор
не спостерiгав за проведенням рiчної iнвентаризацiї активiв та
зобов`язань, що є обмеженням обсягу роботи аудитора.

Аудиторський висновок про перевiрку складено також вiдповiдно до
Положення, затвердженого рiшенням ДКЦПФР України за №1528 i №1591
вiд 19.12.2006р. та рiшенням № 69 вiд 31.01.08р. i висвiтлює наступнi
питання.
5.Обсяг проведеної аудиторської перевiрки
5.1.
Повнота i вiдповiднiсть фiнансової звiтностi установленим
нормативам бухгалтерського облiку.
Фiнансова звiтнiсть ПРАТ "Харкiвський Будiвельний Союз" складена
з урахуванням вимог ст. 11 Закону України №996-XIV вiд 16.07.1999 р.
"Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" та
вiдповiдно Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку №25
"Фiнансовий звiт суб`єкта малого пiдприємництва",що включає:
Баланс (Ф№1-м) станом на 31.12.2011р.
Звiт про фiнансовi результати (Ф№2-м) за 2011р.
Вступнi залишки i валюта балансу на початок звiтного перiоду на
01.01.2011р.
вiдповiдають даним на кiнець 2010p. станом на 31.12.2010р.
5.2. Наявнiсть i незмiннiсть облiкової полiтики за 2011р.
Акцiонерне товариство з врахуванням особливостей своєї дiяльностi на
пiдставi вимог п. 23 П(С)БОУ №1 "Загальнi вимоги до фiнансової
звiтностi", затвердженого наказом Мiнфiну України №87 вiд 31.03.1999
p., визначило облiкову полiтику. Протягом 2011року акцiонерне
товариство вело бухгалтерський облiк вiдповiдно до наказу про
облiкову полiтику
№ 3/А вiд 01.12.2004р. У звiтному перiодi
iстотних змiн в облiковiй полiтицi не вiдбувалось. Облiкова полiтика
в основному забезпечує можливiсть надання користувачам фiнансової
звiтностi правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий та
майновий стан пiдприємства, доходи ,витрати та його фiнансовi
результати.
5.3. Пiдтвердження правильностi, класифiкацiї та оцiнки активiв
За даними перевiрки аудитором визначена характеристика облiку,
класифiкацiя й оцiнка активiв.
Необоротнi активи станом на 31.12.2011р.складають 2443,7тис.грн.
до їх складу входять:
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї у сумi 13,7тис.грн.,(що
складаються з придбаних основних засобiв,якi ще не введенi в
експлуатацiю).
Основнi засоби по залишковiй вартостi у сумi 2370,8тис.грн.
Iншi необоротнi активи у сумi 59,2тис.грн.
Бухгалтерський облiк капiтальних iнвестицiй та основних засобiв
здiйснювався з урахуванням вимог П(С)БО №7 "Основнi засоби",
затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 27.04. 2000 р. №92.
Станом на 31.12.2011р. пiдприємство має власних основних засобiв на
суму 3038,3тис.грн.за первiсною вартiстю, що пiдтверджується даними
Головної книги.
В 2011 роцi застосованi методи нарахування амортизацiї основних
засобiв, передбаченi облiковою полiтикою пiдприємства та вiдповiдають
вимогам П(С)БО №7 "Основнi засоби".
Загальна сума нарахованого зносу основних засобiв складає
667,5тис.грн., що пiдтверджується даним Головної книги.
Переоцiнка (дооцiнка або уцiнка) основних засобiв за 2011рiк не

проводилась.
Iнвентаризацiя основних засобiв проведена станом на
-----згiдно
наказу акцiонерного товариства № вiд . За результатами
iнвентаризацiї основних засобiв вiдхилень вiд даних бухгалтерського
облiку не виявлено.
Оборотнi активи станом на 31.12.2011р.становлять 240,6тис.грн. до їх
складу входять:
-Виробничi запаси у сумi 3,3тис.грн.
- Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у сумi
136,1тис.грн.
-Дебiторська заборгоа\ванiсть за розрахунками з бюджетом у сумi
1,8тис.грн.
_- Iнша поточна дебiторська заборгованiсть у сумi 85,8тис.грн.
Грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi у сумi
8,0тис.грн.
- Iншi оборотнi активи у сумi 5,6тис.грн.
Формування та оцiнка запасiв у бухгалтерському облiку здiйснювалась
згiдно прийнятої облiкової полiтики та вiдповiдно вимог П(С)БО № 9
"Запаси", затвердженого наказом Мiнфiну України № 246 вiд 20.10.1999
p.
Станом на 31.12.2011р.залишкiв готової продукцiї немає.
Iнвентаризацiя запасiв проведена станом на 31.12.2011р. згiдно
наказу товариства № вiд.
.Дебiторська заборгованiсть у бухгалтерському облiку ведеться
вiдповiдно до вимог П(С)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть",
затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 08.10.1999р.№237.
Резерв сумнiвних боргiв для визначення чистої реалiзацiйної вартостi
дебiторської заборгованостi за товари,роботи, послуги на дату балансу
в бухгалтерському облiку не створювався.
Грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi у сумi
8,0тис.грн.пiдтверджуються вiдповiдними виписками банкiвських установ
та залишком грошових коштiв у касi.
Облiк касових операцiй здiйснювався вiдповiдно до "Положення про
ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi України, затвердженого
Постановою Правлiння НБУ № 637 вiд 15.12.2004р.
( iз змiнами та
доповненнями).
Бухгалтерськi записи здiйснювались на пiдставi первинних документiв i
вiдповiдають сумам вiдображеним у балансi за 2011рiк.
Iншi оборотнi активи у сумi 5,6тис.грн.вiдповiдають даним
бухгалтерського облiку.
Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2011р. вiдсутнi.
Таким чином висловлюється думка, що оборотнi та необоротнi активи,
якi вказанi в роздiлi 1 та 11 активу Балансу визначенi i облiкованi
справедливо i достовiрно у вiдповiдностi iз П(С)БО в Українi.
5.4.
Пiдтвердження реальностi розмiру зобов'язань у фiнансовiй
звiтностi
Довгостроковi зобов`язання станом на 31.12.2011р. - вiдсутнi.
Поточнi зобов`язання станом на 31.12.2011р.складають у сумi
1084,6тис.грн.до їх складу входять:
- Кредиторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги на

31.12.2011р. у сумi 1024,0тис.грн.
Кредиторська заборгованiсть з строком позовної давностi станом на
31.12.2011р. - вiдсутня.
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом у сумi 10,4 тис. грн.
зi страхування у сумi 8,6 тис. грн.
з оплати працi у сумi 5,9тис.грн.
Iншi поточнi зобов'язання у сумi 35,7 тис. грн.
Облiк зобов`язань здiйснювався з урахування вимог П(С)БО №11
"Зобов`язання", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд
31.01.2000р.№20.
Розрахунки по заробiтнiй платi з пiдзвiтними особами
здiйснювалися вiдповiдно до чинного законодавства.
Розрахунки по пенсiйному фонду, соцстраху, позабюджетним платежам
здiйсненi вiдповiдно до чинного законодавства.
У звiтному перiодi забезпечення для вiдшкодування майбутнiх
операцiйних витрат на виплату вiдпусток працiвникам, додаткове
пенсiйне забеспечення, виконання гарантiйних зобов`язань,
реструктуризацiю, виконання зобов`язань щодо обтяжливих контрактiв
пiдприємством не створювалися.
Таким чином висловлюється думка, що зобов?язання, вказанi в роздiлi
111 та IV пасиву Балансу визначенi i облiкованi справедливо i
достовiрно у вiдповiдностi iз П(С) БО в Українi.
5.5.
Пiдтвердження правильностi й адекватностi визначення власного
капiталу, його структури i призначення
Власний капiтал станом на 31.12.2011р. складає у сумi
1599,7тис.грн.,а саме:
Статутний капiтал у сумi 1152,6тис.грн.
Нерозподiлений прибуток у сумi 447,1тис.грн.
Розмiр Статутного капiталу ПРАТ "Харкiвський Будiвельний Союз" у
вiдповiдностi з установчими документами станом на 31.12.2011р.
складає у сумi 1 152 606,96грн. Статутний капiтал товариства
подiлений на 115 260 696 штук простих iменних акцiй. Номiнальна
вартiсть кожної акцiї - 0,01грн.
.Вiдповiдно до дiючого статуту акцiонерами товариства є
особи
(фiзичнi та /або юридичнi), зазначенi в реєстрi власникiв iменних
цiнних паперiв, що ведеться згiдно з чинним законодавством.
Статутний капiтал сформовано своєчасно i повнiстю.
Змiни розмiру Статутного капiталу в 2011роцi не вiдбувались.
Станом на 31.12.11р. Статутний капiтал товариства складає 1152,6,0
тис. грн., i на думку аудитора, розмiр Статутного капiталу вiдповiдає
установчiм документам.
На думку аудитора iнформацiя про власний капiтал, який
вiдображено у роздiлi 1 Пасиву Балансу визначено i облiковано
справедливо та достовiрно у вiдповiдностi iз П(С)БО в Українi.
5.6.
Пiдтвердження реальностi i точностi фiнансових результатiв,
вiдображених у фiнансовiй звiтностi.
Вихiдними даними для пiдтвердження аудитором фiнансових
результатiв у формi 2-м "Звiт про фiнансовi результати" за 2011рiк є
данi аналiтичного облiку по продукцiї та наданих послуг, облiку
витрат на виробництво.

Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї
(товарiв,робот,послуг) за звiтний перiод ( рядок 030 ф. 2-м) складає у сумi 764,0тис. грн.
Iншi доходи складають у сумi 91,0тис.грн.
Усього доходи за 2011рiк складають у сумi 855,0тис.грн.
.Разом витрати за 2011рiк складають у сумi 834,6тис.грн.
Чистий прибуток за 2011рiк складає у сумi20,4тис. грн
.Визнання та оцiнка доходiв та витрат здiйснена за
вимогами П(С)БО №15 "Дохiд", затвердженого наказом Мiнфiну України
вiд 29.11.1999р. №290 та П(С)БО №16 "Витрати",затвердженого наказом
Мiнфiну України вiд 31.12.1999р. №318.
5.7.
Перевiрка порiвнянностi показникiв фiнансової звiтностi.
Аудитором здiйснена перевiрка порiвнянностi показникiв форм
рiчної фiнансової звiтностi за 2011р. згiдно "Методологiчним
рекомендацiям з перевiрки порiвнянностi показникiв форм рiчної
фiнансової звiтностi пiдприємств", згiдно Постанови Мiнфiну України №
1524 вiд 22.12 2008p.
Фiнансова звiтнiсть за 2011p., складена за даними бухгалтерського
облiку, вiдповiдає даним окремих форм звiтностi один одному Ф№1-м
"Баланс" рiзниця граф 4 i 3 рядку 350 "Нерозподiлений прибуток" у
сумi 20,4тис.грн., вiдповiдає даним рядка 150 Ф№2-м "Звiт про
фiнансовi результати".
6.
Аналiз фiнансового стану.
Фiнансовий стан акцiонерного товариства на 31.12.2011р.
характеризують нижче наведенi показники, якi розрахованi на пiдставi
даних
Балансу Ф№.1-м, звiту про фiнансовi результати Ф№.2-м та
даних аудиторської перевiрки.
№ п/п
Показники
Теоретичне оптимальне значення Значення на 31.12.11р.
1
2
3
4
1
Коефiцiєнти лiквiдностi
1.1.
Загальнiй (коефiцiєнт покриття)
К1.1=(2р.+3р. активу балансу)/4р. пасиву балансу
1,0 - 2,0 0
,2
1.2.
Абсолютної лiквiдностi
К1.2= (ряд.220+ ряд.230 + ряд.240 активу балансу/4 роздiл пасиву
балансу 0,25 - 0,5 0,01
2. Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом
К2= ( 3р+4р) пасиву / 1р.пасиву балансу
0,5 - 1,0
0,7
3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (автономiї)
К3= 1р. пасиву балансу/(1р.+2р.+3р.активу балансу
0.25-0.5
0,6
4. К4 Коеф. рентабельностi активiв = спiввiдношенню Прибутку до
вартостi всiх Активiв. > 0 0,01
На пiдставi вищенаведених показникiв висловлюється думка , що
пiдприємство має вiдносно стiйкий та стабiльний фiнансовий стан.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або автономiї) характеризує
можливiсть пiдприємства виконати свої зовнiшнi зобов`язання за
рахунок власних коштiв. На пiдприємствi питома вага власного капiталу
в загальнiй сумi коштiв, що авансованi в його дiяльнiсть.
7.
Iнша допомiжна iнформацiя.
7.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства.

Аудитором проведено розрахунок вартостi чистих активiв у
вiдповiдностi iз Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi
чистих активiв згiдно рiшення ДКЦПФР вiд 17.11.2004р.№485. Вартiсть
чистих активiв складає 1599,7тис.грн. ( 2684,3- 1084,6) , що
перевищує зобов`язання i статутний капiтал. Це
вiдповiдає
вимогам ч.3 ст.155 Цивiльного кодексу України.
7.2.
Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей.
Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що
пiдлягала аудиту , та iншою iнформацiєю , що розкривається емiтентом
цiнних паперiв та подається до комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю
(МСА 720) не встановлено.
7.3.
Виконання значних правочинiв.
Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв
товариства за даними останньої фiнансової звiтностi) вiдбулись
вiдповiдно до вимог законодавства України.
7.4. Стан корпоративного управлiння.
Стан корпоративного управлiння у тому числi стан внутрiшнього аудиту
вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" задовiльний.
7.5. Ризики суттєвого викривлення.
Ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства (МСА240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується
шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi") не встановлено.
7.6. Розкриття особливої iнформацiї.
У звiтному перiодi вiдбулися дiї, розкриття яких потребує ст..41
Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв",затвердженого
рiшенням ДКЦПФР №1591 вiд 19.12.2006р., а саме:
У 2011роцi вiдбулася змiна складу посадових осiб ПРАТ "Харкiвський
Будiвельний Союз".
Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.02.2011р.затверджен Статут
товариства у новiй редакцiї зi змiнами органу управлiння:
Котько Iгора Михайловича (паспорт серiї МН №589593, виданий
Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВС в Харкiвськiй обл..16.05.2003р.)
вiдкликано з посади Генерального директора Товариства.
Гетманенко Iгор Петрович (паспорт ММ 847997, виданий Московським
РВ ХМУ УМВС Країни в Харкiвськiй обл..05.03.2001р.) обрано на посаду
Генерального директора Товариства.
Ця iнформацiя своєчасно та в повному обсязi оприлюднена у
вiдповiдностi до вимог дiючого законодавства. Вказанi подiї за думкою
аудитора, не вплинули на фiнансово - господарський стан емiтента та
не призвели до значної змiни вартостi його цiнних паперiв.
Аудиторський висновок.
За результатами проведеного аудита фiнансової звiтностi за 2011р.
висловлюється умовно-позитивна думка, що фiнансова звiтнiсть у всiх
iстотних аспектах достовiрна та об'єктивно вiдображає фiнансовий стан
, результати господарської дiяльностi та рух грошових коштiв.
Фiнансова звiтнiсть складена та розкрита у вiдповiдностi з П(С)БОУ та
iншими нормативними актами законодавства України, не мiстить iстотних
помилок та перекручувань змiсту по його призначенню, якi можуть
вплинути на рiшення користувачiв звiтностi.
Iснує несуттєва невпевненiсть, т. я. аудитор не спостерiгав за
8.

iнвентаризацiєю активiв ПРАТ "Харкiвський Будiвельний Союз" проте,
навiть необхiдне коригування не вплинуло би на достовiрнiсть та
об'єктивнiсть звiту .
Висловлюється думка,
- що оборотнi та необоротнi активи, якi вказанi в роздiлi I та II
активу Балансу визначенi i облiкованi справедливо i достовiрно у
вiдповiдностi iз П(С) БО в Українi :
- що зобов'язання, вказанi в роздiлi III та IV пасиву Балансу
визначенi i облiкованi справедливо i достовiрно у вiдповiдностi iз
П(С) БО в Українi.
.-.що данi бухгалтерського облiку та фiнансового звiту свiдчать про
повноту та своєчаснiсть сплати Статутного капiталу в сумi 1152,6тис.
i розмiр Статутного капiталу вiдповiдає установчiм документам ПРАТ
"Харкiвський Будiвельний Союз".
9. Основнi вiдомостi про аудитора.
Незалежний аудитор ФОП - Єфiмов Юрiй Костянтинович
- Свiдоцтво про внесення до реєстру суб`єктiв аудиторської
дiяльностi №1775 вiд
26.01.2001р. чинне до 04.11.2015р.
- Сертифiкат аудитора серiя А №002719 вiд 05.10.1995р. чинне до
05.10.2014р.
Свiдоцтво про включення до реєстру ДКЦПФР України серiя АБ №000979
вiд 24.11.09р., чинне до 04.11.2015р.
- Мiсце проживання: м. Харкiв , вул..Дружби народiв
237,кв.95.тел.756-01-28.
10.

Дата i номер договору на проведення аудиту.

Договiр № 32

вiд12. 04. 2012р.

Аудит проводився з 12.04.2012р. по 20.04.2012р.
Аудиторський висновок складено 20.04.2012р. у 3-х примiрниках, 2
з котрих отримало "
Незалежний аудитор

Єфiмов Ю.К.

20.04.2012р.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні
ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін;
інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює
діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення

на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг)
емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними
видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі
постачання
Основним видом дiяльностi пiдприємства є сдача нерухомостi в аренду.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Для розвитку i пiдвищення господарської дiяльностi пiдприємствадля
зростання обсягу робiт ПрАТ "ХБС" проводить щорiчну модернiзацiю,
полiпшення, для пiдвищення рiвня конкурентоспроможностi.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби належать товариству на правах власностi .Пiдприємство
володiє основними засобами первiсною вартiстю - 3038.3тис.грн.,
залишкова вартiсть становить 2370.8тис. грн.,Ступiнь зносу складає
667,5тис.грн. Всi основнi засоби, що знаходяться на балансi
пiдприємства, використо-вуються ним в повному обсязi. Основнi засоби
пiд арештом не знаходяться. Обмежень на використання майна товариства
немає.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
д/н
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій
за порушення законодавства
У 2011роцi штрафних санкцiй 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
Фiнансова дiяльнiсть пiдприємства спрямована на залучення замовникiв
та збiльшення госпдоговiрних робiт.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
Всi укладенi угоди виконано.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Дослiджень та разроботок в 2011 роцi не було.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судовi справи вiдсутнi
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
За результатами звiтного перiоду дивiденди не нараховувались та не
сплачувались.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

1.Виробничого призначення

Власні основні засоби
(тис.грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
2159.400
2370.800

- будівлі та споруди

2148.200

2362.900

0.000

0.000

2148.200

2362.900

- машини та обладнання

9.800

7.600

0.000

0.000

9.800

7.600

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

1.400

0.300

0.000

0.000

1.400

0.300

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

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Найменування основних
засобів

Орендовані основні засоби
(тис.грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
0.000
0.000

Основні засоби, всього
(тис.грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
2159.400
2370.800

Усього
2159.400
2370.800
0.000
0.000
2159.400
2370.800
Пояснення : Основнi засоби належать товариству на правах власностi .Пiдприємство володiє
основними засобами первiсною вартiстю - 3038.3тис.грн., залишкова вартiсть
становить 2370.8тис. грн.,Ступiнь зносу складає 667,5тис.грн. Всi основнi
засоби, що знаходяться на балансi пiдприємства, використо-вуються ним в
повному обсязi. Основнi засоби пiд арештом не знаходяться. Обмежень на
використання майна товариства немає.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника

За звітний період

Розрахункова вартість чистих активів
Статутний капітал
Скоригований статутний капітал
Опис

За попередній період

1599.7
1152.6
1152.6

1579.3
1152.6
1152.6

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

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв(1599.700 тис.грн. ) бiльше скоригованого
статутного капiталу(1152.600 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного
кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу,
розрахованому на кiнець року.

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

Дата 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

10.40

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.00

X

X

Інші зобов'язання

X

1074.20

X

X

Усього зобов'язань

X

1084.60

X

X

Опис:

Товариство не має зобов'язань за кредитами, не має
зобов'язань за цiнними паперами. Товариство не має
зобов'язань за фiнансовими iнвестицiями в
корпоративнi права.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події
28.02.2011

Дата оприлюднення
Повідомлення у стрічці
новин
28.02.2011

Вид інформації
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

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2011

2

1

2

2010

1

0

3

2009

1

1

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

Ні

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше

д/н

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

X
X

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

X
X

Підняттям рук
Інше

Ні

X

заочне голосування

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

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийнятя рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про
припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), прийняття
рішення про дострокове припинення їх повноважень
Інше
щодо надання попередьої згоди Ген.директору на вчинення правочинiв
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні) ?

X
X

Так
_____

Органи управління
Який склад наглядової ради ( за наявності )?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що правцюють у товаристві

0

Кількість представників державиі

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше10% акцій

2

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

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

3
_____

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

Ні

Стратегичного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Іншi

д/н

Іншi

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу в акціонерами _____
Ні
(так/ні) ?
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше

X
X

д/н

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

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність )

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги
Інше

X

д/н

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та
обов'язками ?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано
нового члена
Інше
д/н

Ні
X
X
X

X

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

Ні
______

Кількість членів ревізійної комісії _____
осіб.
0
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? _____
0
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів,
засідань наглядової ради та засідань правління ?
Загальні збори
акціонерів

Засідання
наглядової ради

Засідання
правління

Члени правління ( директор )

Ні

Ні

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ ( юрист )

Так

Так

Так

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар спостережної ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з
акціонерами
Інше

Ні
д/н

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

Наглядова
рада

Виконавчий Не належить до
орган
компетенції
жодного органу

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

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

Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління
Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій
Затвердження аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
інтересів

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

Ні

Положення про загальні збори товариства

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган (правління)

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше

д/н

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

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

Так

Ні

Так

Так

Ні

Так

Ні

Так

Так

Ні

Так

Ні

Так

Так

Ні

Так

Ні

Так

Так

Ні

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

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

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

Ні
X

X

Правління або директор
Інше

д/н

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

З якої причини було змінено аудитора ?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови угоди з аудитором

X

Аудитора було замінено на вимогу акціонерів
Інше

д/н

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

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились
Інше

X

д/н

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

д/н

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

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

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше

фiнансовий лiзiнг

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) ?
Ні
_______________
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України протягом останніх трьох років?
Так
______
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі особа)?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:
акціонерів
Інше

X

суду
X
У в зв'язку з набранням чинностi Закону України "Про акцiонернi товариства" випуск iменних акцiй
випущених у документарнiй формi iснування переведен у бездокументарну форму iснування.

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 ?
(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

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

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема
загальний стаж аудиторської діяльності;
д/н
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;
д/н
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року;
Емiтент не є фiнансовою установою
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора;
д/н
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;
д/н
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та
факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг.
д/н
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема
наявність механізму розгляду скарг;
Емiтент не є фiнансовою установою
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги;
Емiтент не є фiнансовою установою
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг);
Емiтент не є фiнансовою установою
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою
та результати їх розгляду.
Емiтент не є фiнансовою установою

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
Коди
Дата (рік, місяць, число)

Підприємство___________________________________________________________

за ЄДРПОУ

0
33203929
6310136600

Територія______________________________________________________________

за КОАТУУ

Организаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

Орган державного управління_____________________________________________

за КОДУ

0

Вид економічної діяльності_______________________________________________

за КВЕД

71.11

Середня кількість працівників

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

V

Адреса_________________________________________________________________________
61166 ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ М.ХАРКIВ ПР-Т ЛЕНIНА, БУД. 9
1. Баланс на "31" грудня 2011 р.

Актив
1

Форма № 1-м

Код за ДКУД

Код рядка

1801006

На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

2

3

4

I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції

020

5.8

13.7

Основні засоби:
залишкова вартість

030

2159.4

первісна вартість

031

2710.8

знос

032

( 551.4 )

2370.8
3038.3
( 667.5 )

Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість

035

--

первісна вартість

036

--

накопичена амортизація

037

(

--

--)

(

--

)

Довгострокові фінансові інвестиції

040

Інші необоротні активи

070

59.2

59.2

Усього за розділом І

080

2224.4

2443.7

--

--

ІІ. Оборотні активи
Виробничі запаси

100

Поточні біологічні активи

110

--

--

Готова продукція

130

--

--

0.1

3.3

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість

160

138.1

первісна вартість

161

138.1

резерв сумнівних боргів

162

(

--

)

136.1
136.1
(

--

)

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом

170

1.8

1.8

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

67.6

85.8

Поточні фінансові інвестиції

220

--

--

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті

230

у тому числі в касі

231

--

--

в іноземній валюті

240

--

--

7.3

8.0

Інші оборотні активи

250

7.8

5.6

Усього за розділом II

260

222.7

240.6

Баланс

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

--

--

280

2449.1

2684.3

2.0

--

Пасив

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал
Статутний капітал

300

1152.6

1152.6

Додатковий капітал

320

--

--

Резервний капітал

340

--

--

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

426.7

447.1

Неоплачений капітал

360

Усього за розділом I

380

(

--

)

(

1579.3

--

)

1599.7

ІI. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування

430

--

--

IIІ. Довгострокові зобов'язання

480

--

--

Короткострокові кредити банків

500

--

--

Поточна заборгованність за довгостроковими зобов"язаннями

510

--

--

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

836.1

1024.0

з бюджетом

550

9.4

10.4

зі страхування

570

4.8

8.6

з оплати праці*

580

--

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

605

--

--

Інші поточні зобов'язання

610

19.5

35.7

Усього за розділом IV

620

869.8

1084.6

IV. Поточні зобов'язання

Поточні зобов'язання за розрахунками:

V. Доходи майбутніх періодів
Баланс
* З рядка 580 графа 4

5.9

630

--

--

640

2449.1

2684.3

Прострочені зобов'язання з оплати праці

(665)

--

За станом на 31 грудня 2011 року пiдприємство має власних основних
засобiв на суму 3038.3тис.грн за первiсною вартiстю, що
пiдтверджується даними Головної книги Примiтки до рiчної фiнансової
звiтностi за 2011 рiк, в тому числi: - будинки, споруди та
передавальнi пристрої - 2362.9 тис. грн.; - машини та обладнання 7.6 тис. грн..; -. - iншi основнi засоби - 0.3 тис.грн Пiдприємство
згiдно(стандарту) бухгалтерського облiку №10 "Дебiторська
заборгованiсть" За станом на 31.12.2011р. пiдприємство має наступну
дебiторську заборгованiсть: дебiторська заборгованiсть за товари,
роботи, послуги, чиста реалiзацiйна вартiсть якої складає 136,1
тис.грн iнша поточна дебiторська заборгованiсть у розмiрi 85,8
тис.грн. Сума активiв пiдприємства за станом на 31 грудня 2011 року
складає 2684,3 тис. грн., яка облiкована за умовами нацiональних
положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Станом на 31.12.2011
р. в складi поточних зобов'язань ПрАТ "Харкiвський будiвельний союз"
кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 1024,0
тис.грн.; поточнi зобов'язання за розрахунками: з бюджетом - 10,4
тис.грн.; зi страхування - 8,6 тис.грн.; iншi поточнi зобов'язання 35,7 тис.грн. На кiнець перiоду, що пiдлягав перевiрцi, кредиторська
заборгованiсть з строком позовної давностi, що сплив, у пiдприємства
вiдсутня. У звiтному перiодi забезпечення для вiдшкодування
наступних (майбутнiх) операцiйних витрат на виплату вiдпусток
працiвникам, додаткове пенсiйне забезпечення, виконання гарантiйних
зобов'язань, реструктуризацiю, виконання зобов'язань щодо обтяжливих
контрактiв пiдприємством не створювалися. Зобов'язання, якi вказанi
в роздiлi III та роздiлi IV пасиву Балансу визначенi i облiкованi
правильно у вiдповiдностi iз нацiональними положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку.

Генеральний директор

__________

Гетманенко Iгор Петрович

Головний бухгалтер

__________

без бухгалтера

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2011 рік
Форма № 2-м
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

1801007
За звітний період

За попередній
період

3

4

2

1
Доход (виручка) від реализації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

764.0

730.6

Інші операційні доходи

040

90.8

145.9

Інші доходи

050

0.2

0.8

Разом чисті доходи (030+040+050)

070

855.0

877.3

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

( 600.1 )

( 395.2 )

Інші операційні витрати

090

( 233.2 )

( 347.0 )

у тому числі:

091

916.8
( 152.8 )

876.7
( 146.1 )

--

--

092

(

--

)

(

--

)

Інші витрати

100

(

--

)

(

--

)

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( 833.3 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)

130

21.7

Податок на прибуток

140

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)

150

20.4

Забезпечення матеріального заохочення

160

--

--

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та
дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

--

--

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

--

--

( 1.3 )

( 742.2 )
135.1
( 2.1 )
133.0

Прибуток за 2011 рiк складає 20,4 тис. грн., що вiдповiдає даним вказаним в рядку 150 Звiту про фiнансовi результати за 2011 рiк (Форма № 2-м).
Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку здiйснено правильно. Розмiр нерозподiленого прибутку та його використання вiдображено в
бухгалтерському облiку ПрАТ "Харкiвський будiвельний союз" достовiрно, згiдно з вимогами положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в
Українi.
Генеральний директор

_______________

Головний бухгалтер

_______________

