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.
Голова правлiння
Коваленко Вiктор Iванович
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)
М.П.

20.04.2012
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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік
Загальні відомості
Приватне акцiонерне товариство
"Проектно-конструкторський
Повне найменування емітента
технологiчний експериментальний
iнститут машинобудування"
Приватне акціонерне товариство
Організаційно-правова форма емітента
00212334
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
Харківська Московський р-н 61153 м.
Місцезнаходження емітента
Харкiв пр-т 50 рiччя ВЛКСМ, 56
(057) 7544846 62-80-12
Міжміський код, телефон та факс емітента
Електронна поштова адреса емітента
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
(дата)
Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
ptimash.kh.ua
Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація:*
(адреса сторінки) (дата)
*Заповнюється за наявності

Зміст
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 емітент
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 періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

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
X
25. Річна фінансова звітність
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для
X
акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)
X
27. Аудиторський висновок
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності
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) ("1" - так, "2" - ні)
В звiтному перiодi товариство лiцензiй не отримувало.До будь яких об'єднань
пiдприємств в звiтному перiодi не належало.Рейтингову оцiнку товариство не
проводило.В iнформацiї про засновникiв та/або учасникiв товариства надана
iнформацiя про учасникiв товариства станом на 31.12.2011р.Iнформацiя про органи
30. Примітки
управлiння згiдно наказу ДКЦПФР 1598 вiд 27.12.2007р. не заповнюється.Дивiденди
в звiтному перiодi та перiодi, що передував звiтному не нараховувались та не
виплачувались.В звiтному перiодi iншi цiннi папери не випускались.Викуп власних
акцiй товариство в звiтному перiодi не здiйснювало.Бланки iнших цiнних паперiв

товариство в звiтному перiодi не замовлялись. Бланки сертифiкатiв акцiй були
замовленi ранiше.Протягом звiтного перiоду емiтентом випуски боргових цiнних
паперiв не здiйснювалися.Протягом звiтного перiоду випускiв iпотечних облiгацiй та
iпотечних сертифiкатiв не було, протягом звiтного перiоду ФОН не створювались.В
звiтному перiодi рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi не складалася.В звiтному перiодi випуски цiльових облiгацiй не
було.

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
Повне найменування
Скорочене найменування (за
наявності)
Організаційно-правова форма
Поштовий індекс
Область, район
Населений пункт
Вулиця, будинок

Приватне акцiонерне товариство "Проектноконструкторський технологiчний експериментальний
iнститут машинобудування"
ПрАТ "ПТIмаш"
Приватне акціонерне товариство
61153
Московський
м. Харкiв
пр-т 50 рiччя ВЛКСМ, 56

Інформація про державну реєстрацію емітента
А01 №078117
Серія і номер свідоцтва
20.01.1995
Дата державної реєстрації
Виконавчий комiтет Харкiвської мiської ради
Орган, що видав свідоцтво
Зареєстрований статутний капітал 2000000
(грн.)
Сплачений статутний капітал (грн.) 2000000

Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
МФО банку
Поточний рахунок
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
МФО банку
Поточний рахунок

Основні види діяльності
70.20.0 Здавання в аренду власного нерухомого майна
51.14.0 Посередництво в торгiвлi машинами, промисловим устаткуванням, суднами та лiтаками
60.24.0 Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)

Найменування
Код за
юридичної особи
ЄДРПОУ
засновника та/або
засновника
учасника
та/або учасника
ЗВФ "Перший фiлiя
239 1454
АТ IК "Евроiнвест"
Публiчне акцiонерне 05401548

Місцезнаходження
Україна Харківська
Дзержинський 61051 м.
Харкiв вул. Клочкiвська.
370
Україна Харківська

Відсоток акцій (часток,
паїв), які належать
засновнику та/або
учаснику(від загальної
кількості)
0.203
0.113

АТ "ОТП
БАНК"
300528
26005301334784
д/н
д/н

товариство "ПаркАвто"
Прізвище, ім"я, по
батькові фізичної
особи
106 осiб
Усього

Дзержинський 61051 м.
Харкiв вул. Клочкiвська,
370
Сер я, 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)
99.684
100

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - фактично за
перiод: 3.Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - фактично
за перiод: 3.Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (осiб) фактично за перiод: 2.Фонд оплати працi - всього (тис.грн.) - фактично за перiод: 95,7.В
порiвняннi з поперднiм перiодом витрати на оплату працi зменшився на 43,3 тис.грн.Кадрова
полiтика емiтента спрямована на забезпечення росту рiвня квалiфiкацiї працiвникiв.

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
Ревiзор
Посада
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної Назаренко Iгор Захарiйович
особи або повне найменування
юридичної особи
ВК 080784 26.01.2005 Будьонiвським РВ ДМУ УМВСУ в
Паспортні дані фізичної особи
Донецькiй обл.
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

Рік народження**
Освіта**
Стаж керівної роботи (років)**
Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
Опис

1962
Вища
6
ТОВ "НДI Кондицiонер", заступник директора
Повноваження Ревiзора полягає в контролюваннi
фiнансово-господарської дiяльностi правлiння
Товариства. Призначено на посаду рiшенням загальних
зборiв акцiонерiв 24.02.2007р. Протягом звiтного перiодi
винагороди не отримував. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної
роботи становить 6 рокiв. Попередня посада, яку займав ТОВ "НДI Кондицiонер", заступник директора.

Член наглядової ради
Посада
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної ТОВ "СТАТУС ЕССЕТ КАПIТАЛ"
особи або повне найменування
юридичної особи
д/н 35476945 д/н
Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
0
Рік народження**
д/н
Освіта**
0
Стаж керівної роботи (років)**
д/н
Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
Як член наглядової ради має повноваження та виконує
Опис
обов'язки колегiально у складi спостережної ради,
вiдповiдно до статуту Товариства. На посаду обрано
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 24.02.2007р.
Протягом звiтного перiоду винагороди не отримував.

Член наглядової ради
Посада
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної Iсакова Тетяна Володимирiвна
особи або повне найменування
юридичної особи
МК 087710 02.04.1996 Орджонiкiдзевським РВ ХМУ
Паспортні дані фізичної особи
УМВС України в Харкiвськiй обл.
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
1978
Рік народження**
Вища
Освіта**
6
Стаж керівної роботи (років)**
ПрАТ "Завод Будгiдроприлад", член наглядової ради
Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
Як член наглядової ради має повноваження та виконує
Опис
обовязки колегiально у складi спостережної ради,
вiдповiдно до статуту Товариства. Призначено на посаду
рiшенням загальних зборiв 24.02.2007р. Протягом
звiтного перiоду винагороди не отримувала. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочин немає. Стаж
керiвної роботи становить 6 рокiв. Попередня посада, яку
обiймала - ВАТ "ПТIмаш", iнженер

Голова наглядової ради
Посада
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної Счисльонок Олександр Васильович
особи або повне найменування
юридичної особи
МК 611799 11.11.1997 МВМ Дзержинського РВ ХМУ
Паспортні дані фізичної особи
УМВС України i Харкiвськiй обл.
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
1962
Рік народження**
Вища
Освіта**
9
Стаж керівної роботи (років)**
АТ IК "Евроiнвест", президент
Найменування підприємства та

попередня посада, яку займав**
Опис

Повноваження Голови наглядової ради полягає у
здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю контролюючого органу
Товариства, який в свою чергу здiйснює контроль за
дiяльнiсть правлiння та захист прав акцiонерiв
Товариства. Обов'язки виконує колегiально у складi
наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства.
Призначено на посаду рiшенням загальних зборiв
акцiонерiв 24.02.2007р. Непогашеної судимостi за
посадовi та корисливi злочини немає. Стаж керiвної
роботи становить 9 рокiв. Попередня посада, яку займав президент АТ IК "Евроiнвест". Протягом звiтного перiодi
винагороди не отримував.

Член правлiння
Посада
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної Давидов Володимир Михайлович
особи або повне найменування
юридичної особи
ММ 722341 09.01.2001 Київським РВ ХМУ УМВСУ в
Паспортні дані фізичної особи
Харкiвськiй обл.
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
1960
Рік народження**
середньо-технiчна
Освіта**
7
Стаж керівної роботи (років)**
ВАТ "ПТIмаш", член наглядової ради
Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
Як член правлiння має повноваження та виконує
Опис
обов'язки колегiально у складi правлiння, вiдповiдно до
статуту Товариства. Протягом звiтного перiоду
винагороди вiд товариства не отримував. Посади на будьякому iншому пiдприємствi не обiймає. Призначено на
посаду рiшенням загальних зборiв 07.06.2011р.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини

немає. Стаж керiвної роботи становить 7 рокiв.
Попередня посада, яку обiймав - ВАТ "ПТIмаш", член
наглядової ради.

Головний бухгалтер
Посада
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної Назаренко Iрина Василiвна
особи або повне найменування
юридичної особи
ВЕ 551075 09.11.2001 Будьоноiвським РВ ДМУ УМВСУ в
Паспортні дані фізичної особи
Донецькiй обл.
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
1965
Рік народження**
Вища
Освіта**
6
Стаж керівної роботи (років)**
ТОВ "ТОР Болеро", гол. бухгалтер
Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер здiйснює свої повноваження
Опис
вiдповiдно посадової iнструкцiї.Обов'язки головного
бухгалтера полягають в веденнi бухгалтерського облiку
господарських операцiй щодо майна i результатiв
дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в
узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного
документообiгу i взаємопов'язаного iх вiдображення,
вiдповiдно до облiкової полiтики товариства. Призначено
на посаду наказом №7-К вiд 05.05.2008р. Винагороди в
звiтному перiодi не отримувала. Непогашеної судимостi
за посадовi та корисливi злочини немає. Стаж керiвної
роботи становить 5 рокiв. Попередня посада, яку займала
- гол. бухгалтер ТОВ "ТОР Болеро"

Посада

Голова правлiння

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної Коваленко Вiктор Iванович
особи або повне найменування
юридичної особи
МК 799010 12.03.1998 МВМ Дзержинського РВ ХМУ
Паспортні дані фізичної особи
УМВСУ в Харкiвськiй обл.
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
1944
Рік народження**
Вища
Освіта**
18
Стаж керівної роботи (років)**
ТОВ "ТОР Болеро", директор
Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
Голова правлiння без довiреностi представляє iнтереси
Опис
Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах
компетенцiї, визначеної статутом Товариства. Обов'язки
Голови правлiння полягають у здiйсненнi керiвництва
дiяльнiстю виконавчого органу ПрАТ, який в свою чергу
здiйснює керiвництво поточною дiяльнiсть Товариства,
що передбачає вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей,
стратегiї та полiтики Товариства. Призначено на посаду
рiшенням загальних зборiв 15.03.2008р. Винагороди в
звiтному перiодi не отримував. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної
роботи становить 18 рокiв. Попереднє мiсце роботи, яку
займав - директор ТОВ "ТОР Болеро".

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Паспортні дані
Кількість за видами акцій
фізичної особи
Прізвище,
Від
(серія, номер, дата Дата
ім'я, по
Кількість загальної
видачі, орган, який внесення
привілейовані
Посада
батькові
акцій кількості прості прості на привілейовані
видав)* або
до
на
посадової
(штук) акцій (у іменні пред'явника
іменні
ідентифікаційний реєстру
пред'явника
особи
відсотках)
код за ЄДРПОУ
юридичної особи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ВК 080784
26.01.2005
Назаренко Iгор
Ревiзор
Будьонiвським РВ 28.10.20100
0
0
0
0
0
Захарiйович
ДМУ УМВСУ в
Донецькiй обл.
ТОВ
Член
"СТАТУС
наглядової
д/н 35476945 д/н
18.10.20102
0.0000050 2
0
0
0
ЕССЕТ
ради
КАПIТАЛ"
МК 087710
02.04.1996
Член
Iсакова Тетяна Орджонiкiдзевським
наглядової
22.05.20081397739 3.494348 1397739 0
0
0
ВолодимирiвнаРВ ХМУ УМВС
ради
України в
Харкiвськiй обл.
МК 611799
11.11.1997 МВМ
Голова
Счисльонок
Дзержинського РВ
наглядовоїОлександр
22.05.200837527529 93.818823 375275290
0
0
ХМУ УМВС
ради
Васильович
України i
Харкiвськiй обл.
Давидов
ММ 722341
Член
Володимир
09.01.2001
0
0
0
0
0
0
правлiння
Михайлович Київським РВ ХМУ

Назаренко
Головний
Iрина
бухгалтер
Василiвна
Коваленко
Голова
Вiктор
правлiння
Iванович

УМВСУ в
Харкiвськiй обл.
ВЕ 551075
09.11.2001
Будьоноiвським РВ 28.10.20105
0.000013 5
0
ДМУ УМВСУ в
Донецькiй обл.
МК 799010
12.03.1998 МВМ
Дзержинського РВ 22.05.2008761724 1.90431 761724 0
ХМУ УМВСУ в
Харкiвськiй обл.
Усього39686999 99.217498 396869990

0

0

0

0

0

0

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Від
Кількість за видами акцій
Дата
Найменування
Кількість загальної
Ідентифікаційний
внесення
привілейовані
юридичної
Місцезнаходження
акцій кількості прості прості на привілейовані
код за ЄДРПОУ
до
на
особи
(штук) акцій (у іменні пред'явника
іменні
реєстру
пред'явника
відсотках)
Прізвище,
Від
Кількість за видами акцій
Дата
ім'я, по
Серія, номер, дата видачі паспорта,
Кількість загальної
внесення
привілейовані
батькові
найменування органу, який видав
акцій кількості прості прості на привілейовані
до
на
фізичної
паспорт**
(штук) акцій (у іменні пред'явника
іменні
реєстру
пред'явника
особи*
відсотках)
Счисльонок
МК 611799 11.11.1997 МВМ
Олександр
Дзержинського РВ ХМУ УМВС
22.05.200837527529 93.818823 375275290
0
0
Васильович
України в Харкiвськiй обл.
0
0
Усього37527529 93.818823 375275290

Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
чергові
позачергові
зборів*
X
Дата проведення 26.04.2011
Кворум зборів** 99.53
Питання порядку денного:1.Обрання лiчильної комiсiї.2.Звiт про пiдсумки
фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк. 3.Про укладання
угод на управлiння майном.4.Про вiдчудження майна.5.Про придбання
майна.6.Про вихiд зi складу товариства.7.Про реорганiзацiю
товариства.8.Про участь у господарських товариствах.9.Про лiквiдацiю
товариства та створення лiквiдацiйної комiсiї.10.Про збiльшення статутного
капiталу.11.Прийняття та затвердження рiшення про дематерiалiзацiю акцiй,
визначення дати припинення ведення реєстру власникiв акцiй товариства,
обрання депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй та зберiгача, у
якого товариством буде вiдкрито рахунки в цiнних паперах власникiв акцiй
товариства, затвердження порядку вилучення та знищення сертифiкатiв
акцiй.12.Приведення найменування Товариства у вiдповiднiсть до Закону
України "Про акцiонернi товариства"... 13.Прийняття та затвердження змiн
до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть до
Закону України "Про акцiонернi товариства", шляхом викладення його у
Опис
новiй редакцiї. 14.Обрання членiв Наглядової ради Товариства.15.Обрання
Ревiзiйної комiсiї Товариства (Ревiзора).16.Затвердження внутрiшнiх
документiв товариства, а саме: - "Положення про загальнi збори акцiонерiв",
- "Положення про Наглядову раду", - "Положення про Ревiзiйну комiсiю", "Положення про виконавчий орган".17. Визначення уповноваженого органу
та посадових осiб акцiонерного товариства якi будуть здiйснювати вiдповiднi
заходи по реалiзацiї рiшень, прийнятих на цих чергових загальних зборах
акцiонерiв щодо приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть з нормами
Закону.Пропозицiй про змiни до порядку денного не поступало.За
пiдсумками загальних зборiв було прийнято рiшення про затвердження звiту
голови правлiння товариства, затверджено рiшення про проведення
процедури дематерiалiзацiї, обрання депозитарiю та зберiгача. Прийнято
рiшення про приведення найменування Товариства до норм чинного
законодавства України та про реєстрацiю нової редакцiї статуту. Було

прийнято рiшення про обрання наглядової ради та ревiзора Товариства.
Також було прийнято рiшення про затвердження внутрiшнiх положень
Товариства.

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"РАЙФАЙЗЕН-РЕЄСТР"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
35478151
Україна Харківська Московський 61153 м. Харкiв пр. 50рiччя ВЛКСМ, 56
АВ №581204
ДКЦПФР
19.04.2011
0572 62-41-37
0572 62-00-02
Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
д/н
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФОРПОСТ"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
30884519
Україна Харківська Харкiвський 61000 м. Харкiв вул.
Сидоренкiвська, 58
2360

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Аудиторська палата України
26.01.2006
057 3372484
немає
Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi
послуги еметiнту
д/н
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний
депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
Україна Київська Київський 01001 м. Київ вул. Б.
Грiнченка, 3
АВ №189650
ДКЦПФР
19.09.2006
044 279-10-78
044 377-70-16
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
д/н

Інформація про випуски акцій
Номер
Найменування
Загальна
Частка у
Дата
Міжнародний
Тип
Номінальна Кількість
свідоцтва про
органу, що
Форма існування
номінальна статутному
реєстрації
ідентифікаційний цінного
вартість
акцій
реєстрацію
зареєстрував
та форма випуску
вартість
капіталі (у
випуску
номер
паперу
акцій (грн.)
(штук)
випуску
випуск
(грн.)
відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Харкiвське
Акції
територiальне
Бездокументарна
14.07.2011 83/20/1/11
UA4000126478
Іменні
0.05
40000000 2000000
100
управлiння
Іменні
прості
ДКЦПФР
Торгiвля цiнними паперами емiтента на бiржах та iнших органiзованих ринках не здiйснювалась, поданих заяв для допуску на
Опис
бiржi (органiзованi ринки) не було, акцiї до лiстiнгу не включались.

Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)
у тому числі:
- сертифікатів акцій
- сертифікатів облігацій
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)
у тому числі:
- сертифікатів акцій
- сертифікатів облігацій
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді
у тому числі:
- сертифікатів акцій
- сертифікатів облігацій

350
350
0
267
267
0
0
0
0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

Опис бізнесу
ВАТ "ПТIмаш" було створено у 1995 р. шляхом
перетворення державного пiдприємства у вiдкрите
акцiонерне товариство. Рiшенням загальних зборiв вiд
26.04.2011р. назву товариства було змiнено на Приватне
акцiонерне товариство "ПТIмаш".
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших
Про організаційну структуру
вiдокремлених пiдроздiлiв немає. В порiвняннi з
емітента, дочірні підприємства,
попереднiм перiодом змiн в органiзацiйнiй структурi
філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи товариства не вiдбувалося.
із зазначенням найменування та
місцезнаходження, ролі та
перспектив розвитку, зміни в
організаційній структурі у
відповідності з попереднім звітним
періодом
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх
Будь-які пропозиції щодо
реорганізації з боку третіх осіб, що осiб протягом звiтного перiоду не було.
мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих
пропозицій
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться згiдно
Опис обраної облікової політики
закону України про "Бухгалтерський облiк та фiнансову
(метод нарахування амортизації,
метод оцінки вартості запасів, метод звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 №996-XIV, а також
наказу голови правлiння ПрАТ "ПТIмаш". Протягом
обліку та оцінки вартості
звiтного року облiкова полiтика ПрАТ "ПТIмаш" не
фінансових інвестицій тощо)
змiнювалась, за винятком нарахування амортизацiї
основних засобiв, що зумовлено вимогами Податкового
Кодексу України.
Вих. 15 вiд 14.03.2012 р.До Державної комiсiї з цiнних
Текст аудиторського висновку
паперiв та фондового ринку А У Д И Т О Р С Ь К И Й В И
Важливі події розвитку (в тому
числі злиття, поділ, приєднання,
перетворення, виділ)

С Н О В О К(звiт незалежного аудитора)щодо фiнансової
звiтнiстiПриватного акцiонерного товариства"Проектноконструкторський технологiчний експериментальний
iнститут машинобудування"Звiт незалежного аудитора
адресований1.Власникам цiнних паперiв2.Керiвництву
товариства м.Харiв В С Т У П Основнi вiдомостi про
емiтента:Повне найменування Приватне акцiонерне
товариство "Проектно-конструкторський технологiчний
експериментальний iнститут машинобудування"Код
ЕДРПОУ 00212334Мiсцезнаходження 61153 м.Харкiв, прт 50-рiччя ВЛКСМ, 56Дата реєстрацiї 20.01.1995р.Опис
аудиторської перевiрки Я, незалежний аудитор Фомiчов
I.А., (сертифiкат серiї А № 01662, виданий рiшенням
Аудиторської палати України № 21 вiд 27.10.1994р.,
продовжений рiшенням АПУ вiд 25 вересня 2008р. №
194/1; посвiдчення члена Спiлки аудиторiв України №
383; Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв, якi
можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових
установ, серiя А № 000310 видане ДКРРФП 25.06.2004р
(продовжене розп. Держфiнпослуг № 1371 вiд
13.11.2008р.), директор ТОВ АФ "Форпост", здiйснив
аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПРАТ
"Проектно-конструкторський технологiчний
експериментальний iнститут машинобудування"станом на
31.12.2011 р. у складi форм:1. Фiнансовий звiт суб'єкта
малого пiдприємництва за 2011 рiк.Перелiк перевiреної
фiнансової iнформацiї :1.Статут (нова редакцiя) /Зар.
Виконкомом Харкiвської мiської ради 06.07.2011р., №
запису 14801050015032477/. 2.Свiдоцтво про державну
реєстрацiю Серiя АО1 №078117 вiд 20.01.95р., № запису
1 480 120 0000 032477.Виписка з єдиного державного
реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв
Серiя ААБ №366298, видана 06.07.2011р., дата та номер
запису: 20.01.1995 № 1 480 120 0000 032477. 3.Свiдоцтво
про реєстрацiю випуску акцiй у бездокументарнiй формi
вiд 14 липня 2011р. Реєстрацiйний №83/20/1/11, дата

видачi 14.07.2011р.4.Довiдка АА №425228 з єдиного
державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України
вiд 12.07.2011 р. 5.Комп'ютернi данi бухгалтерського
облiку товариства станом на 31.12.2011р.6.Фiнансовий
звiт суб`єкта малого пiдприємництва на
31.12.2011р.7.Розрахунок сплати єдиного податку за 2011
р.8.Розшифровка окремих статей балансу та Звiту про
фiнансовi результати.9.Акти iнвентаризацiї.10.Протокол
загальних зборiв учасникiв №23 вiд 26.04.2011р.11.Звiт
про основнi показники дiяльностi пiдприємства за
2011р.12.Наказ №1 вiд 05.01.2011р. "Про органiзацiю
бухгалтерського облiку та облiкову полiтику з
2011р."13.Особлива iнформацiя емiтента (Повiдомлення
вiд 10.06.2011р.).14.Довiдка про вiдсутнiсть операцiй з
пов'язаними сторонами вiд 29.02.2012р.15.Довiдка для
аудита ПРАТ "ПТIмаш " за 2011р. вiд
29.02.2012р.16.Рiшення Наглядової ради (Протокол вiд
20.06.2011р.) "Про затвердження принципiв
корпоративного управлiння".17.Принципи
корпоративного управлiння ПРАТ "ПТIмаш ".18.Договiр
№ 2/11-Е вiд 20 липня 2011р.19.Договiр №Е-4044 вiд 19
липня 2011р.Метою перевiрки є висловлення
професiйного незалежного судження про те, що надана
фiнансова звiтнiсть вiдповiдає встановленим вимогам до
її складання, та розкриттю iнформацiї згiдно прийнятої
облiкової полiтики, та чи дає вона в усiх суттєвих
аспектах об`єктивну iнформацiю про фiнансовий стан
пiдприємства.Перевiрка проводилася згiдно
розробленому плану, у вiдповiдностi з Мiжнародними
стандартами аудиту, зокрема МСА 700 "Формулювання
думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА
705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора",
МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших
питань у звiтi незалежного аудитора", та МСА 3000
"Завдання з надання впевненостi", також згiдно "Вимог до
аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї

емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй
мiсцевої позики)", затв. Рiшенням ДКЦПФР №1360 вiд
29.09.2011р. з метою отримання достатньої впевненостi ,
що фiнансова звiтнiсть не мiстить iстотних помилок та
перекручень. Процес аудиторської перевiрки базувався на
використаннi спецiальних методiв контролю, аналiзу
проведеного тестування. В процесi аудиту проводилося
вивчення суттєвих оцiнок, котрими керувалося
товариство при складаннi звiтностi. Аудиторська
перевiрка мiстила оцiнку застосованих принципiв
бухгалтерського облiку та суттєвих попереднiх оцiнок,
здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку
загального подання фiнансових звiтiв.Перевiрка
проводилась на пiдставi бухгалтерських документiв
товариства. Перевiрка не включала а нi iнвентаризацiї, а
нi звiрок розрахункiв iз контрагентами перевiреного
пiдприємства. Пiд час перевiрки аудитором використано
необхiднi аналiтичнi операцiї на усiх етапах
аудиту.Масштаб перевiрки становить: документальним
методом 50%, розрахунково-аналiтичним - 50 % вiд
загального обсягу документацiї.Процес аудиторської
перевiрки базувався на використаннi спецiальних методiв
контролю, аналiзу проведеного тестування . В процесi
аудиту проводилося вивчення суттєвих оцiнок, котрими
керувалося товариство при складаннi
звiтностi.Аудиторська перевiрка була пiдготовлена i
спланована з достатнiм рiвнем впевненостi про те, що
фiнансова звiтнiсть товариства, як в розрiзi кварталiв, так
i в цiлому за звiтний перiод, не має суттєвих помилок. Пiд
час проведення аудиту проводилися тестування зiбраних
доказiв на обгрунтування сум та iнформацiї, розкритих у
фiнансових звiтах, а також проведена оцiнка
вiдповiдностi застосованих принципiв облiку,
нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського
облiку i звiтностi в Українi, регламентованих Законом
України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть

в Українi" та Нацiональними Положеннями
(стандартами), якi дiяли протягом звiтного перiоду. Крiм
того, шляхом тестувань, проведено оцiнку вiдповiдностi
даних податкової звiтностi та даних аналiтичного облiку з
метою встановлення достовiрностi визначення об'єктiв
оподаткування. В процесi аудиту проводився несуцiльний
метод спостереження, основою якого є вивчення
iнформацiї, наданої замовником, яка пiдтверджує
вiрнiсть, обгрунтованiсть, об'єктивнiсть та реальнiсть сум,
вказаних у фiнансовiй звiтностi. Проведена аудиторська
перевiрка забезпечує обгрунтовану пiдставу для
висловлення думки аудитора.Описання важливих
аспектiв облiкової полiтики За перевiрений термiн
товариство здiйснювало бухгалтерський облiк згiдно
облiковiй полiтицi пiдприємства, затвердженiй Наказом
№1 вiд 05.01.2011р. "Про органiзацiю бухгалтерського
облiку та облiкову полiтику з 2011р."Причиною внесення
змiн є оновлення деяких ПСБО, та необхiднiсть
вiдповiдностi облiкової полiтики товариства сучасним
вимогам.Сутнiсть змiн полягає у бiльш чiтких
формулюваннях певних аспектiв дiяльностi
компанiї.Аналiз принципiв побудови, методiв i процедур
застосування облiкової полiтики пiдприємства свiдчить,
що вона, в цiлому, вiдповiдає всiм вимогам П(С)БО,
нормам чинного законодавства України для складання
фiнансової звiтностi. Товариством застосовується
необхiдний та достатнiй спектр бухгалтерських рахункiв,
якi дають можливiсть здiйснювати повний облiк усiх
господарських операцiй, а також наявнiсть їх аналiтичної
структури для забезпечення детальної та змiстовної
iнформацiї та прийняття управлiнських рiшень, складання
фiнансової, податкової та статистичної звiтностi.
Господарськi подiї вiдображенi на момент виникнення,
незалежно вiд часу руху коштiв за ними.На нашу думку
встановлена облiкова полiтика та прийнята система
бухгалтерського облiку вiдповiдають вимогам

Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського
облiку в Українi.Обрана облiкова полiтика вiдповiдає
вимогам чинного законодавства.За перiод, що
перевiрявся, товариство вiдповiдно до вимог чинного
законодавства дотримувалось наступних принципiв
облiку: автономностi пiдприємства, за яким пiдприємство
розглядається як юридична особа, що вiдокремлена вiд
власникiв. Тому особисте майно i зобов'язання власникiв
не повиннi вiдображатись у фiнансовiй звiтностi
пiдприємства; безперервностi дiяльностi, що передбачає
оцiнку активiв i зобов'язань пiдприємства, виходячи з
припущення, що його дiяльнiсть триватиме далi;
перiодичностi, що припускає розподiл дiяльностi
пiдприємства на певнi перiоди часу з метою складання
фiнансової звiтностi; iсторичної (фактичної) собiвартостi,
що визначає прiоритет оцiнки активiв, виходячи з витрат
на їх виробництво та придбання; нарахування та
вiдповiдностi доходiв i витрат, за яким для визначення
фiнансового результату звiтного перiоду слiд зiставити
доходи звiтного перiоду з витратами, якi були здiйсненi
для отримання цих доходiв. При цьому доходи i витрати
вiдображалися в облiку i звiтностi у момент їх
виникнення, незалежно вiд часу надходження i сплати
грошей; повного висвiтлення, згiдно з яким фiнансова
звiтнiсть повинна мiстити всю iнформацiю про фактичнi
та потенцiйнi наслiдки операцiй та подiй, яка може
вплинути на рiшення, що приймаються на її
основi;послiдовностi, який передбачає постiйне (iз року в
рiк) застосування пiдприємством обраної облiкової
полiтики.обачностi, згiдно з яким методи оцiнки, що
застосовуються в бухгалтерському облiку, повиннi
запобiгати заниженню оцiнки зобов'язань та витрат i
завищенню оцiнки активiв i доходiв
пiдприємства;єдиного грошового вимiрника, який
передбачає вимiрювання та узагальнення всiх операцiй
пiдприємства у його фiнансовiй звiтностi в єдинiй

грошовiй одиницiКонцептуальною основою формування
фiнансових звiтiв товариства стали Положення
(стандарти) бухгалтерського облiку України.ПРАТ
складає фiнансову звiтнiсть за 12 мiсяцiв 2011 року згiдно
Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку:a)№ 1
"Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" /Затв. Нак.
Мiнiстерства фiнансiв України № 87 вiд 31.03.1999
р./б)№25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого
пiдприємництва" /Затв. Нак. Мiнiстерства фiнансiв
України №87 вiд 31.03.1999р./в)№ 6 "Виправлення
помилок i змiни у фiнансових звiтах" /Затв. Нак.
Мiнiстерства фiнансiв України № 137 вiд 28.05.1999р./У
своїй дiяльностi товариство керується Законом України
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi " вiд 16.07.99р. № 996-ХIV та Постановою
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.2000 р.№ 419
.Товариство застосовує План рахункiв бухгалтерського
облiку у вiдповiдностi до Наказу Мiнiстерства фiнансiв
України вiд 30 листопада 1999 р.№ 291.Коригування
фiнансової звiтностi по виявленим помилкам попереднiх
рокiв у 2011 р. не проводилося. Товариство здiйснює
бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть
згiдно з Положеннями ( стандартами ) бухгалтерського
облiку що дiяли станом на 31.12.2011 р.Вiдповiднiсть
даних фiнансової звiтностi даним облiку При порiвняннi
показникiв бухгалтерського облiку товариства з даними
фiнансової звiтностi розбiжностей не встановлено.
Фiнансова звiтнiсть складена за дiйсними даними
бухгалтерського облiку.Данi окремих форм фiнансової
звiтностi вiдповiдають один одному та
взаємопов'язанi.Достовiрнiсть фiнансової звiтностi ПРАТ
пiдтверджується документами первинного
бухгалтерського облiку.Встановлена межа iстотностi
дорiвнює 1,0 тис.грн. Вiдповiдальнiсть управлiнського
персоналу Управлiнський персонал ПРАТ несе
вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне

представлення фiнансових звiтiв за 2011 р. у вiдповiдностi
з положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку
України. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
охоплює: розробку, впровадження та використання
внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та
достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не
мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або
помилок; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової
полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають
обставинам.Вiдповiдальнiсть за повноту наданих до
перевiрки документiв та фiнансових звiтiв несе
керiвництво акцiонерного товариства .Особи,
вiдповiдальнi за фiнансово-господарчу дiяльнiсть:Голова
правлiння Коваленко В.I.Головний бухгалтер Назаренко
I.В.Ведення бухгалтерського облiку покладено на
головного бухгалтера - Назаренко I.В., що дiє згiдно п.7
Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. № 996ХIV.Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть наданої фiнансової
звiтностi несе керiвник товариства.Перевiрка проводилась
у присутностi голови правлiння та головного бухгалтера
товариства.Вiдповiдальнiсть аудитора Аудитор несе
вiдповiдальнiсть виключно за висловлювання власного
професiйного судження вiдносно фiнансових звiтiв за
результатами аудиторської перевiрки.Аудитор керувався
законодавством України з питань господарчої дiяльностi
та оподаткування, встановленим порядком ведення
бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi,
прийнятими Мiжнародними стандартами аудиту,
впевненостi та етики, зокрема МСА 720 (в новiй редакцiї)
"Вiдповiдальнiсть аудитора стосовно iншої iнформацiї в
документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти", та
МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора та розгляд
шахрайства i помилок пiд час аудиторської перевiрки
фiнансової звiтностi", Законом України "Про аудиторську
дiяльнiсть", та "Вимогами до аудиторського висновку при

розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм
емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)", затв. Рiшенням
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №
1360 вiд 29.09.2011р.Цi нормативи та законодавчi акти
вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а
також планування й виконання аудиторської перевiрки
для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти
не мiстять суттєвих викривлень.Аудит передбачає
виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у
фiнансових звiтах. Вибiр процедур залежить вiд суджень
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
стосується пiдготовки та достовiрного представлення
рiчної фiнансової звiтностi, з метою розробки
аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам.
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної
облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок,
зроблених управлiнським персоналом, та загального
представлення фiнансової звiтностi.Аудитор вважає, що
за результатами перевiрки отримано достатньо пiдстав
для висловлення свого професiйного судження по
предмету перевiрки.В И С Н О В О К В результатi
проведення аудиту, у межах визначеного масштабу,
встановлено, що надана фiнансова iнформацiя дає дiйсне i
повне уявлення про реальний склад активiв i пасивiв
пiдприємства. Концептуальна основа, покладена у основу
складання фiнансових звiтiв вiдповiдає вимогам дiючого
законодавства. Аудитор вважає, що фiнансова звiтнiсть
товариства складена за дiйсними даними бухгалтерського
облiку, вiдповiдає встановленим вимогам чинного
законодавства України та прийнятої облiкової полiтики i
досить вiрогiдно вiдтворює фактичне фiнансове
становище пiдприємства на 31.12.2011 р. Висновок

аудитора грунтується на аналiзi достатнього обсягу
iнформацiї щодо наслiдкiв фiнансово-господарської
дiяльностi товариства.Дiйсний фiнансовий стан емiтента
вiдповiдає рiчнiй фiнансовiй звiтностi, складенiй
емiтентом.Результати дiяльностi за 2011 рiк вiдповiдають
рiчнiй фiнансовiй звiтностi, складенiй емiтентом.
Аудиторський висновок, на думку аудитора, є
позитивним.Аудит чистих активiв товариства Вiдповiдно
до Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р. № 435-IV
(частина третя ст.155 ЦКУ) акцiонерне товариство по
пiдсумках фiнансового-господарчого року повинне
порiвняти розмiр свого статутного капiталу з вартiстю
чистих активiв товариства. Якщо розмiр статутного
капiталу бiльше розмiру чистих активiв товариства, то
пiдприємству необхiдно здiйснити ряд запобiжних
заходiв. А саме-акцiонерне товариство повинне або
зменшити свiй статутний капiтал до розмiру вартостi
чистих активiв (розмiру власного капiталу пiдприємства),
або (якщо вартiсть чистих активiв нижче мiнiмального
розмiру статутного капiталу, встановленого
законодавством) пiдприємство пiдлягає лiквiдацiї. Таким
чином, акцiонерне товариство повинне постiйно
контролювати розмiр чистих активiв та статутний капiтал,
якщо у балансi пiдприємства мають мiсце збитки або
неоплачений капiтал . Крiм того, акцiонерне товариство
повинне постiйно турбуватися про прибуткову
дiяльнiсть.Розрахунок вартостi чистих активiв товариства
:Активи, усього . ..4162,1 тис.грн.Зобов`язання, усього
.1312,4 тис.грн.Розрахункова вартiсть чистих активiв
.2849,7 тис.грн.Статутний капiтал ..2000,0
тис.грн.Неоплачений капiтал ... ...?Вилучений капiтал
..?Скоригований статутний капiтал ..2000,0 тис.грн.Чистi
активи товариства бiльше статутного капiталу на 849,7
тис.грн., що є дуже гарним показником.На думку
аудитора, такий розмiр чистих активiв вiдповiдає вимогам
законодавства.На думку аудитора, iнша iнформацiя, що

розкривається товариством та подається до НКЦПФР
разом з фiнансовою звiтнiстю, не мiстить суттєвих
невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що надана
до аудиторської перевiрки.Значнi правочини (10 i бiльше
вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi ) у 2011 роцi не вiдбувалися.
Стан корпоративного управлiння задовiльний. Згiдно
рiшення Наглядової ради товариства (Протокол вiд
20.06.2011р.) затвердженi принципи корпоративного
управлiння ПРАТ "ПТIмаш ". На думку аудитора
товариство дотримується вказаних принципiв
корпоративного управлiння у своїй дiяльностi.Внутрiшнiй
аудит вiдсутнiй, так як iснуючi обсяги робiт не
потребують додаткових перевiрок. На думку аудитора
система внутрiшнього контролю, побудована на
пiдприємствi, цiлком задовольняє потребам товариства.На
думку аудитора, ризики суттєвого викривлення
фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства вiдсутнi.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму :1.Повне
найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих
документiв Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Аудиторська фiрма "Форпост"2.Дата та орган проведення
державної реєстрацiї 21.04.2000р., Виконавчий комiтет
Харкiвської мiської ради 3.Номер та дата видачi
Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та
аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги,
виданого Аудиторською палатою України Свiдоцтво про
внесення в Реєстр аудиторських фiрм №2360, видане
рiшенням АПУ № 158 вiд 26.01.2006 р., продовжено
рiшенням АПУ №222/3 вiд 30.11.2010р.4.Номер та дата
видачi Сертифiката аудитора (серiя "А" на право
перевiрки пiдприємств та фiнансових установ) Сертифiкат
серiї А № 01662, виданий рiшенням Аудиторської палати
України № 21 вiд 27.10.1994р., продовжений рiшенням
АПУ вiд 25 вересня 2008р. № 194/1 5.Мiсцезнаходження
юридичної особи м. Харкiв, вул. Сидоренкiвська, 58

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;
інформація про особливості стану
розвитку галузі виробництва, в якій
здійснює діяльність емітент, рівень
впровадження нових технологій,
нових товарів, його положення на
ринку; інформація про конкуренцію
в галузі, про особливості продукції
(послуг) емітента; перспективні
плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними

6.Телефон юридичної особи 337-24-84Дата видачi
висновку - 14.03.2012р.Основнi вiдомостi про умови
договору на проведення аудиту :Договiр № 12 вiд
22.02.2012 р.Перiод, яким охоплено проведення аудиту - з
31.12.10р. по 31.12.2011р.Дата початку проведення аудиту
22.02.2012 р.Дата закiнчення проведення аудиту
14.03.2012 р.Висновок складено на 8 аркушах у трьох
примiрниках.Директор ТОВ Аудиторської фiрми
"Форпост" /Фомiчов I.А./ /Сертифiкат аудитора Серiя А
№1662 /
Основнi види товарiв або послуг: здавання в оренду
власного нерухомого майна.Залежнiсть вiд сезонних змiн
незначна.Основнi клiєнти: юридичнi та фiзичнi особипiдприємцi, що орендують майно ПрАТ "ПТIмаш" для
ведення пiдприємницької дiяльностi.Основнi конкуренти:
пiдприємства, якi надають аналогiчнi послуги.

видами сировини та матеріалів, що
займають більше 10 відсотків в
загальному об'ємі постачання
Інформація про основні придбання ПрАТ "ПТIмаш" придбало в 2008 р. основнi засоби або відчуження активів за останні нежитловi примiщення за вартiстю 2645,5 тис.грн. З
моменту придбання витрати, пов'язанi з їх полiпшенням
п'ять років. Якщо підприємство
становили в 2008р. 845,0 тис.грн. У 2009 роцi ПрАТ
планує будь-які значні інвестиції
"ПТIмаш" здiйснило достроковi фiнансовi iнвестицiї на
або придбання, пов'язані з його
суму 733,4 тис.грн. у новостворенi господарськi
господарською діяльністю, їх
товариства. У 2010 роцi в зв'язку з лiквiдацiєю
необхідно описати, включаючи
пiдприємства - емiтента ЗАТ "НДI ПТIМАШ" втрати
суттєві умови придбання або
ПрАТ "ПТIмаш" вiд iнвестицiй становили 2859,2 тис.грн.
інвестиції, її вартість і спосіб
фінансування
В основнi засоби включаються нежитловi примiщення,
Інформація про основні засоби
експериментальна база, автодороги експериментальної
емітента, включаючи об'єкти
бази та мостова естакада, якi знаходяться на територiї
оренди та будь-які значні
пiдприємства та використовуються у господарчiй
правочини емітента щодо них;
дiяльностi пiдприємства.
виробничі потужності та ступінь
використання обладнання; спосіб
утримання активів,
місцезнаходження основних засобів.
Екологічні питання, що можуть
позначитися на використанні
активів підприємства, інформація
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
Вiдсутнiсть коштiв.
Інформація щодо проблем, які
впливають на діяльність емітента;

ступінь залежності від законодавчих
або економічних обмежень
В звiтному перiодi штрафiв i компенсацiй за порушення
Інформація про факти виплати
чинного законодавства не було.
штрафних санкцій (штраф, пеня,
неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства
Фiнансування дiяльностi за рахунок надходжень
Опис обраної політики щодо
фінансування діяльності емітента, грошових коштiв вiд орендарiв.
достатність робочого капіталу для
поточних потреб, можливі шляхи
покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
На кiнець звiтного перiоду укладених, але ще не
Інформацію про вартість
виконаних договорiв (контрактiв) не було.
укладених, але ще не виконаних
договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний
підсумок) та про очікувані прибутки
від виконання цих договорів
Збереження обсягу послуг на рiвнi 2011р.
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)
Дослiдження та розробки в звiтному перiодi не
Опис політики емітента щодо
проводились.
досліджень та розробок, вказати
суму витрат на дослідження та
розробку за звітний рік
Протягом звiтного перiоду судових справ, стороною в
Інформація щодо судових справ,
стороною в яких виступає емітент, яких вiступає емiтент, його посадовi особи не було.
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
Вважаємо, що наведеної у рiчному звiтi ПрАТ "ПТIмаш"
Інша інформація, яка може бути
iнформацiї цiлком достатньо для оцiнки iнвестором
істотною для оцінки інвестором
фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, та
фінансового стану та результатів
діяльності емітента, у тому числі, за вважаємо недоцiльним вказувати iншу (додаткову)
iнформацiю.
наявності, інформацію про
результати та аналіз
господарювання емітента за останні
три роки у формі аналітичної
довідки в довільній формі

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних
Власні основні засоби (тис. грн.)
Орендовані основні засоби (тис. грн.)
Основні засоби, всього (тис. грн.)
засобів
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 359
339.4
0
0
359
339.4
будівлі та споруди
359
339.4
0
0
359
339.4
машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
інші
0
0
0
0
0
0
2. Невиробничого
3082.4
2903.7
0
0
3082.4
2903.7
призначення:
будівлі та споруди
3068.7
2896.5
0
0
3068.7
2896.5
машини та обладнання
9.9
5.8
0
0
9.9
5.8
транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
інші
3.8
1.4
0
0
3.8
1.4
Усього
3441.4
3243.1
0
0
3441.4
3243.1
ОписСтупiнь зносу основних засобiв - 82%. Ступiнь використання основних засобiв - 90%. Обмеження на використання
основних засобiв вiдсутнi.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування
показника
Розрахункова вартість
чистих активів (тис. грн)
Статутний капітал (тис.
грн.)
Скоригований статутний
капітал (тис. грн)

За звітний період

За попередній період

2849.7

3349.8

2000

2000

2000

2000

Опис

Висновок

Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо
визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485.
Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630;
статутний капiтал - рядок 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360.
Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 849,7 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв
перевищує скоригований статутний капiтал на 849,7 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України
дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Непогашена
Дата
частина боргу
виникнення
(тис. грн.)

Кредити банку
X
у тому числі:
Зобов'язання за цінними
X
паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним
X
випуском):
за іпотечними цінними
X
паперами (за кожним
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за
X
кожним власним випуском):
за векселями (всього)
X
за іншими цінними паперами X
(у тому числі за похідними
цінними паперами)(за

Відсоток за
користування
Дата
коштами (відсоток погашення
річних)

0

X

X

0

X

X

0

X

X

0

X

X

0

X

X

0
0

X
X

X
X

кожним видом):
за фінансовими інвестиціями
в корпоративні права (за
кожним видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на
зворотній основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис:

X

0

X

X

X
X

9.8
0

X
X

X
X

X
X
д/н

1302.6
1312.4

X
X

X
X

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

№ з/п
1
1

Обсяг виробництва
Обсяг реалізованої продукції
Основний вид
у натуральній формі
у грошовій
у відсотках до всієї у натуральній формі
у грошовій
у відсотках до всієї
продукції
(фізична од. вим.) формі (тис.грн.) виробленої продукції (фізична од. вим.) формі (тіс. грн.) реалізованої продукції
2
3
4
5
6
7
8
Здавання в
0
899.00
100.00
0
899.00
100.00
оренду

Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п
Склад витрат*
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1
2
3
1 Витрати на комунальнi послуги
73.10
2
Амортизацiя ОЗ, НМА та НА
21.50

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення подіїДата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин
Вид інформації
1
2
3
07.06.2011
07.06.2011
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про стан корпоративного управління

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?
№ з/п Рік Кількість зборів, усьогоУ тому числі позачергових
1
20091
0
2
20101
0
3
20111
0
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
ТакНі
Реєстраційна комісіяX
Акціонери
X
Реєстратор
X
Депозитарій
X
Інше (запишіть):
Ні
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
ТакНі
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотківX
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
ТакНі
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)X
Підняттям рук
X
Інше (запишіть):
Ні
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
ТакНі
Реорганізація
X
Внесення змін до статуту товариства
X
Прийняття рішення про зміну типу товариства
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства
X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень
X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноваженьX
Інше (запишіть):
Ні
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного
голосування?

Ні

Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
1Кількість членів наглядової ради
3
2Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
0
3Кількість представників держави
0
4Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
5Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій0
6Кількість представників акціонерів - юридичних осіб
0
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

2

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
ТакНі
Стратегічного планування
X
Аудиторський
X
З питань призначень і винагород
X
Інвестиційний
X
Інші (запишіть)
Інші (запишіть)
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за
роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
ТакНі
Винагорода є фіксованою сумою
X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Інше (запишіть)
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
ТакНі
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть):
X
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився
зі своїми правами та обов'язками?
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

ТакНі
X
X

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

X
X

Так

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерівЗасідання наглядової радиЗасідання правління
1 Члени правління (директор)
Так
Так
Так
2 Загальний відділ
Ні
Ні
Ні
3 Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
Ні
Ні
Ні
4 Юридичний відділ (юрист)
Ні
Ні
Ні
5 Секретар правління
Ні
Ні
Ні
6 Секретар загальних зборів
Ні
Ні
Ні
7 Секретар наглядової ради
Ні
Ні
Ні
8 Корпоративний секретар
Ні
Ні
Ні
9 Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерамиНі
Ні
Ні
10Інше(запишіть):
Ні
Ні
Ні
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
Наглядова
акціонерів
рада
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
Так
Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Так
Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
Так
Ні
бюджету
Обрання та відкликання голови правління
Ні
Так
Обрання та відкликання членів правління
Ні
Так

Виконавчий
Не належить до компетенції
орган
жодного органу
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні
Ні

Ні
Ні

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

Ні
Так
Так

Так
Ні
Ні

Ні
Ні
Ні

Ні
Ні
Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні
Так

Так
Ні

Ні
Ні

Ні
Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
ТакНі
1Положення про загальні збори акціонерів
X
2Положення про наглядову раду
X
3Положення про виконавчий орган (правління)
X
4Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X
5Положення про ревізійну комісію
X
6Положення про акції акціонерного товариства
X
7Положення про порядок розподілу прибутку
X
8Інше (запишіть):
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?

Публікується у пресі,
Документи надаються
Інформація
Копії
Інформація
оприлюднюється в
для ознайомлення
розміщується на
документів
розповсюджується на загальнодоступній інформаційній
безпосередньо в
власній інтернетнадаються на
загальних зборах
базі даних ДКЦПФР про ринок
акціонерному
сторінці акціонерного
запит акціонера
цінних паперів
товаристві
товариства
Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
2володіють 10 відсотків
та більше статутного
капіталу
Інформація про склад
3органів управління
товариства
Статут та внутрішні
4
документи
Протоколи загальних
5зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
6
акціонерного
товариства
1

Ні

Так

Так

Ні

Так

Ні

Так

Так

Ні

Так

Ні

Так

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
ТакНі
1Не проводились взагалі
X
2Менше ніж раз на рік
X
3Раз на рік
X
4Частіше ніж раз на рік
X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
ТакНі
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Правління або директор
X
Інше (запишіть)
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

ТакНі
X
X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
ТакНі
Ревізійна комісія
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше (запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
ТакНі
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
X
Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
Ні
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?
ТакНі
1Випуск акцій
X
2Випуск депозитарних розписок
X
3Випуск облігацій
X
4Кредити банків
X
5Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
6Інше (запишіть):
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 роківX
Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній
системі України (далі - особа)?
ТакНі
Не задовольняв професійний рівень особи
X
Не задовольняли умови договору з особою
X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
X

суду
Інше (запишіть)

X

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його
оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: д/н

Річна фінансова звітність

Підприємство

Територія
Вид економічної діяльності
Середня кількість працівників
(чол.)
Одиниця виміру:
Адреса:

Коди
Дата31.12.2011
за ЄДРПОУ00212334

Приватне акцiонерне товариство
"Проектно-конструкторський
технологiчний експериментальний
iнститут машинобудування"
61153 м. Харкiв пр-т 50 рiччя
за КОАТУУ6310137500
ВЛКСМ, 56
Здавання в оренду власного
за КВЕД70.20.0
нерухомого майна
6
Контрольна
сума
тис. грн.
61153 м. Харкiв пр-т 50 рiччя ВЛКСМ, 56

Складено за положеннями
(стандартами) бухгалтерського
обліку – “1”; Складено за
міжнародними стандартами
фінансової звітності – “2”:

1

Баланс на 2011-12-31
Форма № 1-м
Актив

Код
рядка
2

1
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво
020
Основні засоби:
- залишкова вартість
030
- первісна вартість
031
- знос
032
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість
035
- первісна вартість
036
- накопичена амортизація
037
Довгострокові фінансові інвестиції
040
Інші необоротні активи
070
Усього за розділом I
080
II. Оборотні активи
Виробничі запаси
100
Поточні біологічні активи
110
Готова продукція
130
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість
160
- первісна вартість
161
- резерв сумнівних боргів
162
Дебіторська заборгованість з бюджетом
170
Інша поточна дебіторська заборгованість
210
Поточні фінансові інвестиції
220

На початок
На кінець
звітного періоду звітного періоду
3
4
0.0

0.0

3441.4
4115.0
( 673.6 )

3243.1
3932.3
( 689.2 )

0.0
0.0
( 0.0 )
818.4
0.0
4259.8

0.0
0.0
( 0.0 )
818.4
0.0
4061.5

0.1
0.0
0.0

0.2
0.0
0.0

95.6
95.6
( 0.0 )
1.7
12.9
0.0

81.1
81.1
( 0.0 )
0.9
3.0
0.0

Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті
- в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Витрати майбутніх періодів
ІV. Необоротні активи та групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Статутний капітал
Додатковий вкладений капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Усього за розділом I
II. Забезпечення наступних виплат та
платежів
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями
Кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом
- зі страхування
- з оплати праці*
Зобов'язання, пов'язані з необоротними
активами та групами вибуття, утримуваними
для продажу
Інші поточні зобов'язання

230
240
250
260
270
275
280

5.1
0.0
0.0
115.4
0.0
0.0
4375.2

Код
рядка
2
300
320
340
350
360
380

15.4
0.0
0.0
100.6
0.0
0.0
4162.1

На початок
На кінець
звітного періоду звітного періоду
3
4
2000
4778.5
0
-3428.7
(0)
3349.8

2000
4778.5
0
-3928.8
(0)
2849.7

430

0

0

480

948

1008

500

0

0

510

0

0

530

9.9

26.2

550
570
580

7.3
0.7
0

9.8
1.7
3.4

605

0

0

610

59.5

263.3

Усього за розділом IV
620 77.4
V. Доходи майбутніх періодів
630 0
Баланс
640 4375.2
*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці -665
Примітки

304.4
0
4162.1

У своїй дiяльностi товариство керується Законом України
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi" вiд 16.07.99р. № 996-ХIV та Постановою
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.2000 р.№ 419
.Товариство застосовує План рахункiв бухгалтерського
облiку у вiдповiдностi до Наказу Мiнiстерства фiнансiв
України вiд 30 листопада 1999 р.№ 291 iз
змiнами.Коригування фiнансової звiтностi по виявленим
помилкам попереднiх рокiв у 2011 р. не проводилося. У
2011 роцi зупинення та лiквiдацiя окремих видiв
дiяльностi товариства вiдсутня.Статтi фiнансової
звiтностi повнiстю вiдповiдають наступним критерiям:
Має мiсце вiрогiднiсть надходження та вибуття наступних
економiчних вигiд, пов`язаних з цiєю статтею. Оцiнка
статтi достовiрна.Звiтним перiодом є календарний рiк.
Баланс товариства складено на кiнець останнього дня
звiтного року.Консолiдована звiтнiсть не
складається.Обмежень щодо володiння активами
немає.Участi у спiльних пiдприємствах товариство не
бере.На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського
облiку 13 "Фiнансовi iнструменти", затвердженого
наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.2001 N
559 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України
19.12.2001 за N 1050/6241 (далi - П(с)БО 13), додатково
повiдомляємо, що операцiй з фiнансовими iнструментами
товариство не здiйснювало.На вимогу Положення
(стандарту) бухгалтерського облiку 19 "Об'єднання
пiдприємств", затвердженого наказом Мiнiстерства
фiнансiв України вiд 07.07.99 N 163 та зареєстрованого в
Мiнiстерствi юстицiї України 23.07.99 за N 499/3792,

додатково повiдомляємо, що товариство не здiйснювало
операцiй з придбання пiдприємств та об'єднання
дiяльностi з iншими пiдприємствами.На вимогу
Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 26
"Виплати працiвникам", затвердженого наказом
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.10.2003 N 601 та
зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України
10.11.2003 за N 1025/8346 (далi - П(с)БО 26), додатково
повiдомляємо, що товариство не є учасником програм,
зазначених у стандартi.На вимогу П(с)БО 27 "Необоротнi
активи та групи вибуття, утримуванi для продажу, та
припинена дiяльнiсть", затвердженого наказом
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.11.2003 № 617,
повiдомляємо наступну iнформацiю :Необоротних активiв
та груп вибуття, утримуваних для продажу, станом на
31.12.2011р. товариство не має. Товариство не має
жодного компонента, який би вiдповiдав ознакам
припиненої дiяльностi та його визнано як утримуваний
для продажу .На вимогу Положення (стандарту)
бухгалтерського облiку 28 "Зменшення корисностi
активiв", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв
України вiд 24.12.2004 N 817 та зареєстрованого в
Мiнiстерствi юстицiї України 13.01.2005 за N 35/10315
(далi - П(с)БО 28), повiдомляємо наступну
iнформацiю:Станом на 31.12.2011р. товариством було
оцiнено, що ознаки ймовiрного зменшення корисностi
активiв вiдсутнi.На вимогу Положення (стандарту)
бухгалтерського облiку 32 "Iнвестицiйна нерухомiсть",
затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд
02.07.2007 N 779 та зареєстрованого в Мiнiстерствi
юстицiї України 16.07.2007 за N 823/14090, додатково
повiдомляємо: жодного об'єкту нерухомого майна, що
вiдповiдає ознакам iнвестицiйної нерухомостi, товариство
не має.На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського
облiку 34 "Платiж на основi акцiй", затвердженого
наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.12.2008 N

1577 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України
22.01.2009 за N 57/16073, додатково повiдомляємо, що
договорiв про платiж на основi акцiй товариство не
укладало.Особлива iнформацiя про емiтента вiдповiдно
ст.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий
ринок"Фiлiї та представництва товариством не
створювалися. Рiшення про утворення фiлiй та
представництв не приймалося.Порушення справи про
банкрутство товариства, внесення ухвали про його
санацiю не вiдбувалося.Рiшення вищого органу
товариства або суду про припинення або банкрутство
товариства не приймалося .Основнi засоби, нематерiальнi
активи, iншi необоротнi матерiальнi активи У зв'язку з
переходом на новi правила нарахування амортизацiї
основних засобiв, iнших необоротних матерiальних та
нематерiальних активiв, що передбаченi статтею 145
Податкового кодексу України, а також на пiдставi п.6
роздiлу ХХ Податкового кодексу України, при
нарахуваннi амортизацiї основних засобiв у
бухгалтерському та податковому облiку до 01.04.2011р.?
продовжував застосовуватись податковий метод; з
01.04.2011р. ? застосовується прямолiнiйний
метод.Амортизацiя (знос) нараховується вiдповiдно до
чинного законодавства по кожному об`єкту. Iндексацiя
основних засобiв у 2011 роцi не проводилась.Переоцiнка
основних засобiв у 2011 роцi не проводилася.Остання
iнвентаризацiя основних засобiв проведена станом на
01.12.2011 р.Договори на придбання основних засобiв у
майбутньому на дату балансу вiдсутнi.Основнi засоби,
виведенi з експлуатацiї з метою продажу,
вiдсутнi.Надходження основних засобiв за рахунок
цiльового фiнансування вiдсутне.Втрати вiд зменшення
корисностi вiдсутнi.Оформлених у заставу основних
засобiв немає.Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за
методом участi в капiталi iнших пiдприємств, складають

818,4 тис.грн. (акцiї ЗАТ "НПО Кондицiонер" на суму 85,0 тис.грн., а також внески до статутного капiталу ТОВ
"ПТI 6248" та ТОВ "ПТI 6213" - 451,8 тис.грн. та ТОВ
"ПТI 6248"- 281,7 тис.грн ).Облiк фiнансових iнвестицiй
здiйснюється згiдно Положення (стандарту)
бухгалтерського облiку 12 "Фiнансовi iнвестицiї" (Затв.
Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.04.2000 №
91). Запаси Протягом звiтного перiоду оцiнка вибуття
запасiв при їх вiдпуску у виробництво, продажу та
iншому вибуттi виконувалась за методом
середньозваженої собiвартостi.Методи оцiнки товарноматерiальних цiнностей на пiдприємствi на протязi
звiтного перiоду не змiнювалися. Дооцiнка ТМЦ у 2011
роцi не проводилася.Облiк малоцiнних необоротних
матерiальних активiв вiдображується згiдно чинного
законодавства.Уцiнка запасiв не
вiдбувалася.Надходження безоплатно отриманих запасiв
вiдсутнє.На дату балансу запаси, переданi на комiсiю та у
заставу, вiдсутнi.Облiк товарно-матерiальних цiнностей
здiйснюється згiдно Положення (стандарту)
бухгалтерського облiку 9 "Запаси" (Затв. Наказом
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.99 р.№ 246
).Дебiторська заборгованiсть Основнi дебiтори: ТОВ
"ВАЛЕКС"-28,0 тис.грн.ТОВ "Iнтер Клуб"-5,9
тис.грн.ФОП Гавриляк П.В. -5,9 тис.грн.Прострочена
дебiторська заборгованiсть вiдсутня.У 2011р. за
результатами iнвентаризацiї розрахункiв списано
безнадiйну дебiторську заборгованiсть на загальну суму 15,2 тис.грн.Облiк дебiторської заборгованостi
здiйснюється вимог Положення (стандарту)
бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть"
(Затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.99
р.№ 237).Кредиторська заборгованiсть Довгострокова
позика, надана фiнустановою ТОВ "СТАТУТ ЕССЕТ
КАПIТАЛ" - 1008,0 тис.грн. Строк погашення - грудень
2015р. Заборгованiсть з вiдсоткiв за користування

позикою складає - 198,4 тис.грн.Кредиторська
заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить -26,2
тис.грн. та складається з невеликих сум.У 2011р. за
результатами iнвентаризацiї розрахункiв списано
кредиторську заборгованiсть, за якою минув строк
позовної давностi, на загальну суму - 1,1 тис.грн.
Формування у бухгалтерському облiку товариства
iнформацiї про зобов`язання та її розкриття у фiнансовiй
звiтностi вiдбувається згiдно Положенню (стандарту)
бухгалтерського облiку 11 "Зобов`язання" (Затв. Наказом
Мiнфiну № 20 вiд 31.01.2000р.).
Коваленко Вiктор Iванович
Назаренко Iрина Василiвна

Керівник
Головний бухгалтер

Звіт про фінансові результати за 2011 рік
Форма № 2-м
Стаття
1
Дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Непрямі податки та інші вирахування з доходу
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) (010-020)
Інші операційні доходи
Інші звичайні доходи
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)
Собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг)
Інші операційні витрати
Вписуваний рядок - у тому числі:
Вписуваний рядок:
Інші витрати
Разом витрати (080 + 090 + 100)

Код
За звітний період
рядка
2
3

За попередній
період
4

010

899

986.9

020

(0)

(0)

030

899

986.9

040
050
070

58.1
2.1
959.2

209.3
43.2
1239.4

080

912

709.6

090
091
092
100
120

( 338.4 )
( 41.1 )
(0)
( 208.9 )
( 1459.3 )

( 989.2 )
( 98.4 )
(0)
( 2869.6 )
( 4568.4 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 120)
Податок на прибуток
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)
Забезпечення матеріального заохочення
Вписуваний рядок - Дохід від первісного
визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції та дохід від
зміни вартості поточних біологічних активів
Вписуваний рядок - Витрати від первісного
визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції та витрати від
зміни вартості поточних біологічних активів
Примітки

130

( -500.1 )

( -3329 )

140
150
160

(0)
( -500.1 )
(0)

(0)
( -3329 )
(0)

201

0

0

202

0

0

У 2011р. товариство отримало чистий балансовий збиток
у розмiрi - 500,1 тис.грн. Цей збиток залишився
непокритим.Таким чином, непокритий збиток збiльшився
i становить - 3928,8 тис.грн.Розрахунок чистого
балансового збитку проведено у вiдповiдностi з вимогами
чинного законодавства. Розмiр доходу вiд реалiзацiї
послуг визначено у вiдповiдностi з Положенням
(стандартом) бухгалтерського облiку 15 "Дохiд" ./ Затв.
Наказом Мiнфiну № 290 вiд 29.11.99р./Дохiд вiд
реалiзацiї становить - 899,0 тис.грн. За своїм складом це дохiд вiд оренди основних засобiв - 158,6 тис.грн.-дохiд
вiд надання послуг з теплозабезпечення - 740,4
тис.грн.Iнший операцiйний дохiд склав - 58,1тис.грн., що
за своїм складом є:-сума компенсацiї по
теплозабезпеченню - 57,0 тис.грн.-дохiд вiд списання
кредиторської заборгованостi - 1,1 тис.грн. "Iнший
звичайний дохiд склав - 2,1тис.грн.За своїм складом це:дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв - 2,1
тис.грн.Розмiр доходу вiдображено в момент
надходження активу або погашення зобов`язання, якi
призводять до збiльшення власного капiталу
товариства.Розмiр операцiйних витрат визначено у

Керівник
Головний бухгалтер

вiдповiдностi з Положенням (стандартом)
бухгалтерського облiку 16 "Витрати" /Затв. Наказом
Мiнфiну № 318 вiд 31.12.99р./Витрати вiдображено
одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням
зобов`язань.Iншi операцiйнi витрати склали - 338,4
тис.грн.За своїм складом це :-єдиний податок 41,1тис.грн.-послуги банку - 5,5 тис.грн.-послуги зв'язку 24,6 тис.грн.-послуги депозитарiю - 53,1 тис.грн.аудиторськi послуги - 1,5 тис.грн.-собiвартiсть
реалiзованих необоротних активiв - 2,1 тис.грн.вiдшкодування витрат на наукову пенсiю - 1,7 тис.грн.iнформацiйно-довiдковi витрати - 5,4 тис.грн.-податок на
землю - 88,3 тис.грн.-безнадiйнi борги - 15,2 тис.грн.заробiтна плата АУП - 67,8 тис.грн.-вiдрахування на
соц.м.-25,0 тис.грн.-iншi - 7,1 тис.грн.Iншi звичайнi
витрати - 208,9 тис.грн.-проценти за користування
позикою - 208,9 тис.грн.Витрати звiтного року
вiдображено одночасно з визнанням доходу, для
отримання якого вони здiйсненi.Собiвартiсть
реалiзованих послуг складається з їх виробничої
собiвартостi, що реалiзована протягом звiтного перiоду,
нерозподiлених постiйних загальновиробничих витрат та
наднормативних та виробничих витрат.
Коваленко Вiктор Iванович
Назаренко Iрина Василiвна

