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(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№ 30163/94-13
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Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі - Положення).
Генеральний директор

Коровнiченко Володимир Дмитрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Харкiвметропроект"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01388466
4. Місцезнаходження: 61052, Україна, Харківська обл., Холодногiрський р-н, м.Харкiв, Рiздвяна,
29Б
5. Міжміський код, телефон та факс: 0577602631, 0577315929
6. Адреса електронної пошти: buh@kharkovmetroproject.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 17.04.2019, Протокол
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури
фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.kharkov
metroproject.com

25.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим
особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітент
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. 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
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
Вiдомостi по п. 2 - не надається: Товариство не повинно було одержувати лiцензiй (дозволiв).
Вiдомостi по п. 3 - не надається: Товариство не приймало участi в створеннi будь-яких
юридичних осiб.
Iнформацiя по п. 4 - не надається: посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня.
Iнформацiя по п. 5 - не надається: пiдприємство не здiйснювало рейтенгування цiнних
паперiв, тому що емiтент не має у статутному капiталi державної частки , не має
стратигiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольного
(домiнуючого) становище.
Iнформацiя в п. 6 - не надається: емiтент не має фiлiалiв та iнших вiдокремлених структурних
пiдроздiлiв.
Iнформацiя по п. 7 - не надається: судових справ, стороною iз яких виступав емiтент в 2018
роцi не було.
нформацiя по п. 8 - не надається: штрафних санкцiв стосовно емiтента в 2018 роцi не було.
Iнформацiя по п. 13 - не надається: розмiр пакета голосуючих акцiй не змiнювався.
Iнформацiя по п.14 - не надаеться: емiтент є ПрАТ.
Iнформацiя по п. 15 - не надається: змiни осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв не

було.
Iнформацiя по п. 17 2) - не надається: емiтент не має облiгацiй.
Iнформацiя по п. 17 3) - не надається: емiтент не має iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя по п. 17 4) - не надається: емiтент не має похiдних цiнних паперiв.
Iнформацiя по п. 17 5) - не надається: емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв.
Iнформацiя по п. 17 6) - не надається: емiтентом власних акцiй протягом звiтного перiоду
придбано не було.
Iнформацiя по п. 18 - не надається: емiтент не займається будiвництвом.
Iнформацiя по п. 19 - не надається: цiнних паперiв (крiм акцiй) у власностi працiвникiв не має.
Iнформацiя по п. 21 - не надаеться: обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента не має.
Iнформацiя по п. 23 - не надається: загальними зборами рiшення щодо виплати дивiдендiв за
цiнними паперами не приймалось.
Iнформацiя по п.п. 24 4) та 24 5) - не надається: емiтент не є виробничим пiдприємством.
Iнформацiя по п.п. 26 - 28 - не надається: ПрАТ не розкривають.
Iнфрмацiя по п. 30 - не надається: ПрАТ (мале пiдприємство) не пiдпадає пiд вимоги
Законодавства щодо обов'язкового аудиту фiнансової звiтностii.
Iнформацiя по п. 31 - не надана: емiтент не є страхувальником.
Iнформацiя по п. 33 - не надається: корпоративнi договори не укладались.
Iнформацiя по п. 34 не надається: договори щодо незмiнноств осiб, що здiйснюють контроль
за емiтентом не укладались.
Iнформацiя по пп. 36 - 40 - вiдсутня: емiтент не є емiтентом iпотечних цiнних паперiв.
Iнформацiя по п. пю 41 - 45 - вiдсутня: емiтент не є фiнансовою установою.
Згiдно Закону України "Про iнформацiю" посадовi особи згоди на розкриття
надали.

даних не

Рiчнi загальнi збори акцiонерiв, на порядок денний яких були винесенi результати
фiнансово-господорської дiяльностi емiтента за 2018 рiк, вiдбулись "17" квiтня 2019р.

I

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Харкiвметропроект"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
немає
3. Дата проведення державної реєстрації
06.04.1999
4. Територія (область)
Харківська обл.
5. Статутний капітал (грн)
176097
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
139
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
71.11 - Дiяльнiсть у сферi архiтектури
71.12 - Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї, надання послуг технiчного
консультування в цих сферах
74.90 - iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н.в.i.у.
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ КБ "Приватбанк"
2) МФО банку
351533
3) Поточний рахунок
26009052215733
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
АТ КБ "Приватбанк"
5) МФО банку
351533
6) Поточний рахунок
26006052214351

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Змiн в органiзацiйнiй структурi ПрАТ "Харкiвметропроект" вiдповiдно до попереднiх звiтних
перiодiв не вiдбувалось. ПрАТ "Харкiвметропроект" складається з виробничих вiддiлiв:
архiтектурний; будiвельний; траси i шляху; сантехнiчний; електротехнiчний; кошторисний;
вiддiл органiзацiї робiт; вiддiл випуску документацiї; мости i штучнi споруди; автоматики
,телемеханiки та звязку; вiддiл комплексного проектування; технологiчна группа..
Невиробничi вiддiли: адмiнiстративно-управлiнський
апарат, планово-договiрна группа;
бухгалтерiя; кабiнет науково-технiчної iнформацiї.
Дочiрнi пiдприємства, фiлiї та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли - вiдсутнi.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 135 осiб,
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 4 особи,
Працiвникiв, що працювали за цiвiльно-правовими угодами - 7 осiб.
Фонд оплати працi за 2018 рiк становить 19889 тис.грн.
Фонд оплати працi збiльшився вiдносно попереднього року на 8203 тис.грн.
Кадрова програма спрямована на прийняття на роботу молододих спецiалiстiв та фахiвцiв
високого рiвня, постiйне пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв шляхом внутрiшньої та
зовнiшньої професiйної квалiфiкацiї.
Пiсля коротко строкового навчання по спецiальним програмам працiвники отримують
посвiдчення про пiдвищення квалiфiкацiї або квалiфiкацiйнi сертифiкати вiдповiдального
виконавця окремих робiт (послуг) пов'язаних iз створенням об'єктiв архiтектури та iнженернi
вишукувалння в будiвництвi.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не належить до будь яких об'єднань пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Емiтент в 2018 роцi розмiщав депозити в банкiвськiй установi з метою отримання прибутку, а
саме 25.09.2018 р. було розмiщено 1500000 грн. на срок 8 днiв. Отриманий прибуток за цей
час - 2312 грн., та 24.10.2018 р. було розмiщено 1200000 грн. на срок 8 днiв. Отриманий
прибуток за цей час становив 1599 грн.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї не було
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства була пiдготовлена вiдповiдно до вимог Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-XIV вiд 16.07.1999р. з
урахуванням останнiх змiн та доповнень. Облiкова полiтика ПрАТ "Харкiвметропроект"
базується на чинному законодавствi України, нормативних документах, основних принципах
бухгалтерського облiку та рiшеннях керiвництва i встановлена наказом № 28-заг вiд
21.12.2015 року та наказом № 17-заг вiд 17.12.2018р.про внесення дововнень до облiкової
полiтики пiдприємства.

Згiдно облiкової полiтики придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс
пiдприємства за первiсною вартiстю. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних
засобiв.Амортизацiя основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснюється
прямолiнiйним методом iз застосуванням строкiв, встановлених для кожного об'єкта основних
засобiв. Амортизацiю нараховується пооб'єктно, починаючи з мiсяца, наступного за мiсяцем
введення в експлуатацiю.Амортизацiя нематерiальних активiв протягом року нараховується
прямолiнiйним методом. Запаси включають матерiали, МБП, незавершене виробництво.
Дебiторська заборгованiсть за проектнi роботи вiдображена за реальною вартiстю. Дохiд вiд
реалiзацiї продукцiї визначається у вiдповiдностi з методом нарахувань при вiдвантаженнi
продукцiї по етапам або вцiлому згiдно договору. Витрати на податки розрахованi у
вiдповiдностi до дiючого податкового законодавства України з урахуванням змiн.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Товариство
виконує
усi
види
проектно-вишукувальних
робiт
для
розробки
проектно-кошторисної документацiї на будiвництво, реконструкцiю та технiчне переоснащення
об'єктiв транспорту та господарських об'єктiв;
-дiяльнiсть у сферi архiтектури;
- дiяльнiсть у сферi iнжинерiнгу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування
в цих сферах;
-iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть;
Виконання
робiт
вiд
сезонних
змiн
не
залежить.
Товариство
займається
проектно-вишукувальними робiтами та не має сировини, не впроваджує нових технологiй та
нових товарiв. Номенклатура об'єктiв проектування постiйно розширюється. Конкуренти - усi
проектнi та проектно-вишукувальнi органiзацiї. Особливостей послуг немає. У перспективi
Товариство планує поширити список об 'єктiв проектування в Українi, в Росiйськiй Фодерацiї та
країнах ближнього зарубiжжя. Основний ринок збуту послуг на сьогоднi пов'язаний iз
проектуванням та будiвництвом метрополiтенiв в Українi та за її межами. Основними
замовниками в 2018 роцi були АО "Метрогипротранс", АО "Гипротяжмаш" м. Москва,
Росiйська Федерацiя та ООО "ВТС-П" м. Самара, Росiйська Федерацiя . Сума експорту в 2018
роцi склала 66,6 млн. рос.руб ( 28,7 млн. грн.).

Заходiв щодо зменьшення ризикiв емiтент не має можливостей застосовувати, тому що його
основнi ризики-це змiна полiтичної та економiчної ситуацї i в країнi, що призводить до змiн у
вiдомствах та скорочень замовлень на проектно-вишукувальнi роботи.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
За останнi п'ять рокiв були придбанi за власнi кошти основнi засоби та нематерiальнi активи:
компьютер, накопичувач зовнiшнiй, багатофункцiональний пристрiй Canon, роутер..Протягом
п'яти рокiв були списанi зношенi та застарiлi компьютернi комплекси, не придатнi для
подальшої експлуатацiї, на суму 90 тис.грн
Товариство не планує будь-яких iнвестицiй та придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Всi основнi засоби знаходяться за адресою м.Харкiв, вул. Рiздвяна, 29 Б. Класифiкацiя основних
засобiв здiйснена
виходячи зi специфiки дiяльностi пiдприємства. Для нарахування
амортизацiйних вiдрахувань основних засобiв пiдприємство використовує метод рiвномiрного
прямолiнiйного списання. Згiдно з методом рiвномiрного прямолiнiйного списання
амортизацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв рiвномiрно списується (розподiляється) на
протязi термiну його корисного використання. Величина нарахованого зносу, яка визнається
поточними витратами, є однаковою кожного року. Витрати, що понесенi для пiдтримання
об'єктiв в робочому станi, включались до складу витрат. Протягом 2018 р. змiн в оцiнках
термiнiв експлуатацiї лiквiдацiйної вартостi, а також змiни методiв амортизацiї основних засобiв
не було.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Незважаючи на те, що економика України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати
деякi особливостi, притаманнi перехiднiй економiцi. Такi особливостi характеризуються, але не
обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї
та валютним контролем , що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу
за межами України . Стабiльнiсть економiки Украина в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики i
дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем , а також
економiки в цiлому. Внаслiдок цього господарсько- фiнансовiй дiяльностi в Українi властивi
ризики , яких не iснує в умовах бiльш розвинутих ринкiв .
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Керiвництво Товариства вживає усiх необхiдних засобiв для пiдтримки
економiчної
стабiльностi пiдприємства. Обрана полiтика щодо фiнансування : розширення кiлькостi,

номенклатури та географiї об'єктiв проектування. Планується набiр молодих спецiалiстiв та
спецiалiстiв високої квалiфiкацiї до рiзних вiддiлов Товариства.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець 2018 р. складає 12260 тис.рос.
руб, ( близько 5000 тис.грн.), що значно менше нiж в минулому роцi., Очiкуваний прибуток
може скласти 4000 тис.грн.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента, це розширення кiлькостi об'єктiв проекування та
полiпшення фiнансового стану пiдприємства. Розширення кiлькостi об'єктiв Товариство планує
за рахунок географiї робiт: а саме - Росiйської Федерацiї, для чого були отриманi спецiальнi
свiдоцтва на дозвiл по виконанню робiт в Росiї. Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на
дiяльнiсть емiтента у майбутньому, спрогнозувати неможливо, тому що вони пов'язанi iз
полiтичними та фiнансово-економiчними факторами розвiику вiдносин мiж Україною та
Росiйською Федерацiєю.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Дослiджень та розробок не провадиться
Інша інформація, 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
Наше пiдприємство "Харкiвметропроект" має свою багаторiчну iсторiю. В 2018 роцi нам
виповнилось 50 рокiв. За цей час Харкiвметропроект завоював собi репутацiю надiйного
професiонального партнера на ринку i законослухняного платника податкiв. Велика кiлькiсть
об'єктiв метробудiвництва не тiльки в Харковi, а й по всiй Українi та за кордоном, була
спроектована нашими фахiвцями. Керiвництво робить все для того, щоб нашi працiвники мали
стабiльну роботу i одержували достойну заробiтну плату. Прикладається чимало зусиль для
пошуку контрагентiв, укладання з ними договорiв для забезпечення отримання доходу вiд
провадження господарської дiяльностi та забезпечення зайнятостi персоналу . Тiлько за 2018 рiк
нами було нараховано i сплачено до бюджету податкiв бiльш нiж 9,5 млн. грн., в т.ч. податок
на прибуток склав 525,0 тис.грн. За останнi три роки результатоми фiнансово-господарської
дiяльностi був прибуток: у 2016 роцi - 1147 тис.грн., у 2017 роцi - 3214 тис.грн., у 2018 роцi 2390 тис.грн. У Товариствi нарахування заробiтної плати проводиться вiдповiдно до штатного
розкладу та П(С)БО 26 "Виплати робiтникам". Виплата зарплати здiйснюється своєчасно, а її
розмiр постiйно збiльшується. Загальнi витрати на оплату працi склали в 2016р. - 8421 тис.грн.,
в 2017 р. - 12007 тис.грн., а в 2018 роцi - 20649 тис.грн. Припинення дiяльностi ПрАТ
"Харкiвметропроект" нi в звiтному, нi в попереднiх роках не мало мiсця. Дiяльнiсть Товариства
зосереджена в одному географiчному сегментi, проте основнi користувачi послуг Товариства
знаходяться за межами України. Протягом останнiх трьох рокiв загальними зборами ПрАТ
"Харкiвметропроект" не приймалось рiшення щодо нарахування та виплати дивiдендiв
акцiонерам Товариства.

IV. Інформація про органи управління

Орган
управління
Систему органiв
управлiння
складають
загальнi збори
акцiонерiв,
нагладова рада,
одноосiбний
виконавчий орган
i ревiзiйна комiсiя

Структура

Персональний склад

В основi управлiнської структури
знаходяться загальнi збори акцiонерiв найвищий орган; на перiод мiж
зборами вибираються одноосiбний
виконавчий орган; за виконавчим
органами наглядає наглядова рада, а
фiнансовий контроль здiйснюється
ревiзiйною комiсiєю.

Одноосiбним виконавчим органом є
Генеральний директор в особi
Коровнiченко Володимира
Дмитровича.
Наглядову раду представляють: голова
- Абрамсон Михайло, громадянин
США, заступник голови - Єрмекбаєв
Єрбол, громадянин Iзраїлю та секретар
Венгер Станiслав Володимирович.
Ревiзiйна комiсiя: голова - Новак
Василь Iванович, член - Полiщук
Оксана Юрiївна, член - Зарiчний Олег
Миколайович.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Генеральний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коровнiченко Володимир Дмитрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1948
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
43
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Харкiвський автошляховий iнститут, асистент кафедри мостiв
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2017, обрано контракт до 19.04.2022р.
9) Опис
Одноособовий виконавчий орган Товариства -генеральний директор. До повноважень
генерального директора належать питання керування поточною дiяльнiстю Товариства, вести
переговори та укладати угоди вiд iменi Товариства, представляти iнтереси Товариства в Українi
та за її межами. Загальний стаж роботи 43 роки. Винагорода виплачується в розмiрi заробiтної
плати. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти
рокiв займає посаду генерального директора ПрАТ "Харкiвметропроект". За сумiсництвом не
працює. Контракт з генеральним директором дiє з 19.04.2017р до 19.04.2022р. Змiн по
даннiй посадi немає.
Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних вiдповiдно до Закону України №2297-VI
"Про захист персональних даних".
1) Посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Новак Василь Iванович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1955
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
42
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Харкiвметробуд", начальник фiнансово-економiчного вiддiлу
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2017, обрано на 5 рокiв
9) Опис
Голова ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль за господарсько-фiнансовою дiяльнiстю
ПрАТ"Харкiвметропроект" . Загальний стаж роботи 42 роки. Винагорода не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв
займає посаду начальника вiддiлу ПрАТ "Харкiвметропроект" . За сумiсництвом не працює.
Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних вiдповiдно до Закону України №2297-VI
"Про захист персональних даних".
1) Посада
Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Венгер Станiслав Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1966
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
31
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Метродiпротранс", помiчник вiце-президента
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2018, обрано на 1 рiк
9) Опис
Член наглядової ради- представляє iнтереси акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть
виконавчих органiв Товариства. Винагорода не виплачується. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Особистi данi про попереднi мiсця роботи надати
вiдмовився. Працює в АТ "Метродiпротранс", помiчник вiце-президента. 18.04.2018р. на рiчних
загальних зборах акцiонерiв його повноваження як члена Наглядової ради були припинен у
зв'язку з закiнченням термiну його повноваженьi i одночасно вiн був обраний членом
Наглядової ради на 1 рiк (протокол №1 вiд 18.04.2018р.).
Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних вiдповiдно до Закону України №2297-VI
"Про захист персональних даних"
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хоштарiя Людмила Йосипiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1962
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
33
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Харкiвметропроект" , економiст 1-ї категорiї
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.09.2016, обрано не обмежено
9) Опис
Головний
бухгалтер
здiйснює
органiзацiю
бухгалтерського
облiку
господарсько-фiнансової дiяльностi ПрАТ "Харкiвметропроект". Загальний стаж роботи 33
роки. Винагорода виплачується в розмiрi заробiтної плати. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв
працювала в ПрАТ
"Харкiвметропроект на посадi економiста та з 26.09.2016р. - головним бухгалтером ПрАТ
"Харкiвметропроект". Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних вiдповiдно до Закону
України №2297-VI "Про захист персональних даних".
1) Посада
Голова наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Абрамсон Михайло Валерiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1988
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
10
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Golden Gate Opera, спецiалiст
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2018, обрано на 1 рiк
9) Опис
Голова наглядової ради - представляє iнтереси акцiонерiв, контролює i регулює
дiяльнiсть виконавчих органiв Товариства. Винагорода не виплачується. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'ти рокiв працював в Golden Gate
Opera на посадi "спецiалiст". Працює в АТ "Метродiпротранс", вiце-президент. Рiшенням
рiчних загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 18.04.2018р.) та згiдно рiшення
Наглядової ради акцiонерiв (протокол б/н вiд 18.04.2018р.) переобраний головою наглядової
ради термiном на 1 рiк.
Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних вiдповiдно до Закону України №2297-VI
"Про захист персональних даних".
1) Посада
член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Єрмекбаєв Єрбол Кабдилхамитович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1987
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
6
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
RoadFocus LTD, COE - керiвник компанiї
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2018, обрано на 1 рiк
9) Опис
Член наглядової ради- представляє iнтереси акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть
виконавчих органiв Товариства. Винагорода не виплачується. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Особистi данi про попереднi мiсця роботи надати
вiдмовився. Працює в компанiї COE, керiвник. Переобраний членом наглядової ради
18.04.2018р.термiном на 1 рiк рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд
18.04.2018р.).
Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних вiдповiдно до Закону України №2297-VI
"Про захист персональних даних"
1) Посада
член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Полiщук Оксана Юрiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1969
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
24
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Захiдна ОДПI ГУДФС у Харкiвськiй областi. Головний державний податковий
ревiзор-iнспектор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2017, обрано на 5 рокiв
9) Опис
Член ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль за господарсько-фiнансовою дiяльнiстю
ПрАТ"Харкiвметропроект" . Загальний стаж роботи 24 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв
займала посади головного державного податкового ревiзора-iнспектора Захiдної ОДПI ГУФС у
Харк. обл., економiста 1-ї категорiї ПрАТ "Харкiвметропроект". За сумiсництвом не працює.
Винагорода не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Була обрана членом Ревiзiйної комiсiї 19 квiтня 2017р. термiном на 5 рокiв на рiчних загальних
зборах акцiонерiв (протокол №1 вiд 19.04.2017р.).
Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних вiдповiдно до Закону України №2297-VI
"Про захист персональних даних".
1) Посада

член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зарiчний Олег Миколаєвич
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1974
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
17
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Сандора", експедитор-касир
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2017, обрано на 5 рокiв
9) Опис
Член ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль за господарсько-фiнансовою дiяльнiстю
ПрАТ"Харкiвметропроект" . Загальний стаж роботи 17 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв
займав
посаду керiвника планово-договорної групи ПрАТ "Харкiвметропроект".
За
сумiсництвом не працює. Винагорода не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Був обраний членом Ревiзiйної комiсiї 19 квiтня 2017р. термiном на 5
рокiв на рiчних загальних зборах акцiонерiв (протокол №1 вiд 19.04.2017р.).
Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних вiдповiдно до Закону України №2297-VI
"Про захист персональних даних".

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

1
Генеральний
директор
Голова ревiзiйної
комiсiї
Член наглядової
ради
Член наглядової
ради
Голова наглядової
ради
Член ревiзiйної
комiсiї
Член ревiзiйної
комiсiї
головний
бухгалтер

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Коровнiченко
Володимир
Дмитрович
Новак Василь
Iванович
Венгер Станiслав
Володимирович
Єрмекбаєв Єрбола
Кабдилхамитович
Абрамсон
Михайло
Валерiйович
Зарiчний Олег
Миколаєвич
Полiщук Оксана
Юрiївна
Хоштарiя
Людмила
Йосипiвна

Ідентифікаційний код
юридичної особи

3

Усього

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

4
6 590

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейо-вані іменні

5
0,9356

6
6 590

7
0

0

0

0

0

50 784

7,2097

50 784

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 374

8,1453

57 374

0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)
Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника
ТОВ "Ревком"

36223560

ТОВ "Тесла Капiтал
Менеджент"

35478151

Місцезнаходження

61052, Харківська обл.,
Ленiнський р-н, м. Харкiв, вул.
Рiздвяна, 29 Б
61153, Харківська обл., м .Харкiв,
проспект П'ятдесятирiччя В,
буд.56

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

26 фiзичних осiб
Венгер Станiслав Володимирович

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
89,70326

0,212666

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
2,874412
7,209662
100
Усього

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Стратегiя подальшого розвитку емiтента, це розширення кiлькостi, номенклатури та географiї
об'ктiв проектування та полiпшення фiнансового стану.
Розширення кiлькостi об'єктiв Товариство планує за рахунок географiї робiт: а саме - Росiйської
Федерацiї, для чого були отриманi спецiальнi свiдоцтва на дозвiл по виконанню робiт в Росiї.
Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента у майбутньому, спрогнозувати
неможливо, тому що вони пов'язанi iз полiтичними та фiнансово-економiчними факторами
розвiтку України та Росiї.

2. Інформація про розвиток емітента
Товариство виконує
усi види проектно-вишукувальних робiт для розробки
проектно-кошторисної документацiї на будiвництво, реконструкцiю та технiчне переобладнання
господарських об'ктiв. Виконання робiт не залежить вiд сезонних змiн. Конкурентами - усi
проектно-вишукувальнi органiзацiї.
Кадрова програма спрямована на прийняття на роботу молодих спецiалiстiв та фахiвцiв
високого рiвня, постiйне пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв шляхом внутрiшньої та
зовнiшньої професiйної квалiфiкацiї. Пiсля коротко строкового навчання по спецiальним
програмам працiвники отримують посвiдчення про пiдвищення квалiфiкацiї або квалiфiкацiйнi
сертифiкати вiдповiдального виконавця окремих робiт (послуг) пов'язаних iз створенням
об'єктiв архiтектури та iнженернi вишукування в будiвництвi.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Деривативи не укладались, не вчинялись правочини щодо похiдних цiнних паперiв.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
Функцiя управлiння ризиками у Товариства здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв, а також
операцiйних та юридичних ризикiв. Фiнансовi ризики складаються з ринкового ризику (який
включає валютний ризик, ризик процентної ставки та iнший цiновий ризик), кредитного ризику
та ризику лiквiдностi. Основними цiлями управлiння фiнансовими ризиками є визначення
лiмiтiв ризику й нагляд за тим, щоб цi лiмiти не перевищувались. Управлiння операцiйними та
юридичними ризиками має на метi забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх
процедур та полiтики, що спрямованi на мiнiмiзацiю цих ризикiв. До процессу управлiння
ризиками у Товариства залучено всi види бiзнесу, якi впливають на параметри цих ризикiв.
Управлiння ризиками у Товариства здiйснюється на всiх рiвнях органiзацiї вiд вищого
керiвництва до рiвня, на якому цi ризики безпосередньо приймаються. В рамках своєї програми
по управлiнню ризиками, Товариство проводить iнвентаризацiю своїх поточних ризикових
позицiй за категорiями ризику, вимiрює чутливiсть чистого доходу i власного капiталу в рамках
стохастичного i детермiнованого сценарiїв. Моделi, сценарiї i допущення регулярно
переглядаються i оновлюються по мiрi необхiдностi. Проте, моделi чутливi до граничних
малоймовiрних сценарiїв i можуть показати невiрнi результати при їх настаннi. Рiзкi можливi
коливання не є однозначною пiдставою для перегляду оцiнок, якщо вони не призводять до змiн
в тривалiй перспективi та на постiйнiй основi. Аналiз чутливостi не вiдображає того, який
чистий прибуток за перiод мiг би бути, якби були iншi змiннi ризику, нiж при проведеннi
аналiзу, тому що аналiз заснований на експозицiї в майбутньому iнформацiї, вiдомої на звiтну
дату. I при цьому результати чутливостi призначенi для точного передбачення майбутнього
власного капiталу або прибутку. Аналiз не враховує вплив майбутнього нового бiзнесу, який
може бути важливим компонентом майбутнiх доходiв.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi полягає в тому, що Товариству буде складно виконати свої фiнансовi
зобов`язання, розрахунки за якi здiйснюються шляхом перерахування грошових коштiв або
передачi iншого фiнансового активу. Пiдхiд Товариства до управлiння лiквiднiстю передбачає
забезпечення, наскiльки є можливо, постiйної наявностi лiквiдностi, достатньою для виконання
зобов`язань Товариства у мiру настання термiну їх погашення як у звичайних умовах, так i в
надзвичайних ситуацiях, не несучи при цьому неприйнятних збиткiв i без ризику нанесення
шкоди репутацiї Товариства. Товариство прагне забезпечити постiйну наявнiсть достатньої
кiлькостi коштiв для здiйснення планових операцiйних витрат, включаючи витрати на
обслуговування фiнансових зобов`язань.
Валютний ризик
У Товариства виникає валютний ризик у зв`язку iз послугами, деномiнованими в iноземних
валютах. Основними валютами, у зв`язку з якими виникає цей ризик є,
росiйський рубль.
Фiнансовi ризики.
Загальний фiнансовий ризик (ризик банкрутства) - ризик неможливостi продовження дiяльностi

Товариства, який може виникнути при погiршеннi фiнансового стану Товариства, якостi його
активiв, структури капiталу, при виникненнi збиткiв вiд його дiяльностi внаслiдок перевищення
витрат над доходами. Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння та контроль за
збереженням рiвня ринкового ризику в прийнятих межах з одночасно оптимiзацiєю
прибутковостi по операцiях. Ринковий ризик - ризик виникнення фiнансових втрат (збиткiв), якi
пов'язанi з несприятливою змiною ринкової вартостi фiнансових iнструментiв у зв'язку з
коливаннями цiн на чотирьох сегментах фiнансового ринку, чутливих до змiни вiдсоткових
ставок: ринку боргових цiнних паперiв, ринку пайових цiнних паперiв, валютному ринку i
товарному ринку. Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння та контроль за
збереженням рiвня ринкового ризику в прийнятих межах з одночасно оптимiзацiєю
прибутковостi по операцiях.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство в своїй дiяльностi керується власним Кодексом корпоративного управлiння
Вiдповiдно до вимог ст.33 ЗУ "Про акцiонернi товариства" Кодекс корпоративного управлiння
питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння вiднесено до виключної
компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Харкiвметропроект"
Кодекс корпоративного управлiння затвердили своїм рiшенням 20 квiтня 2016 року, протокол №
1.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, оскiльки акцiї
ПрАТ "Харкiвметропроект" не приймають участi в торгах на фондових бiржах Крiм того
Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. В зв'язку з цим, посилання на
iншi кодекси не наводиться.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Протягом 2018 року всi положення Кодексу були дотриманi, крiм положення щодо залучення
зовнiшнього аудитора для перевiрки рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
У вiдповiдностi iз ст. 2 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi" вiд 16 липня 1999 року N 996-XIV (в редакцiї Закону України N 2545-VIII вiд
18.09.2018р.) Товариство вiдноситься до категорiї мiкропiдприємств по показникам, якi на
дату складання рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що передує звiтному, вiдповiдають
щонайменше двом iз трьох критерiїв.
Товариство не пiдпадає пiд вимоги законодавства щодо обов'язкового аудиту фiнансової
звiтностi у вiдповiдностi до п. 1 ст.75 ЗУ "Про акцiонернi товариства".
У вiдповiдностi iз ст. 2 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi" вiд 16 липня 1999 року N 996-XIV (в редакцiї Закону України N 2545-VIII вiд

18.09.2018р.) Товариство вiдноситься до категорiї мiкропiдприємств по показникам, якi на
дату складання рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що передує звiтному, вiдповiдають
щонайменше двом iз трьох критерiїв.
Товариство не пiдпадає пiд вимоги законодавства щодо обов'язкового аудиту фiнансової
звiтностi у вiдповiдностi до п. 1 ст.75 ЗУ "Про акцiонернi товариства".

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

чергові
X

позачергові

18.04.2018
Дата проведення
99,32
Кворум зборів
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного були внесенi Наглядовою
Опис
радою . Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв
Товариства.
2. Обрання голови рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Обрання секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
4.
Затвердження
звiту
Генерального
директора
про
фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в 2017 р.та основнi
напрямки дiяльностi на 2018 рiк.
5. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї про результати
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства i аудиторської
перевiрки за 2017 рiк.
6. Затвердження звiту про роботу Наглядової ради в 2017 роцi, вiдгуку
Наглядової ради про рiчний баланс Товариства та оцiнки дiяльностi
Генерального директора.
7. Затвердження рiчного звiту, балансу Товариства, звiту про прибуток за
2017 рiк.
8. Про порядок розподiлу прибутку Товариства по результатам дiяльностi
за 2017 рiк та прийняття рiшення про виплату дивiдендiв.
9. Про припинення повноважень Наглядової ради.
10. Обрання Наглядової ради.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних
правочинiв.
Результати розгляду питань порядку денного. По питанню №1 вирiшили:
обрати лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв Товариства у складi:
1.Педошов О.Ю.2.Коронатова О.Ф.3. Калiнiна Ю.В.; головою лiчильної
комiсiї обрати Педошова О.Ю.;
По питанню №2 вирiшили обрати
головою загальних зборiв Маловiчко Г.Н.; По питанню №3 вирiшили :
для ведення загальних зборiв обрати секретарем загальних зборiв
Перекрестову Т.М.; По питанню №4 вирiшили : затвердити
звiт
генерального
директора
про
фiнансово-господарську дiяльнiсть
Товариства в 2017 роцi та основнi напрямки дiяльностi на 2018 рiк; По
питанню №5 вирiшили :затвердити рiчний звiт i висновки Ревiзiйної
комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi

Товаристваi аудиторської перевiрки за 2017 рiк; По питанню №6 вирiшили
: затвердити звiт про роботу Наглядової ради в 2017 роцi, вiдгук
Наглядової ради про рiчний баланс Товариства та оцiнку дiяльностi
Генерального директора; По питанню №7 вирiшили : затвердити рiчний
звiт, баланс Товариства, звiт про прибуток за 2017 рiк; По питанню №8
вирiшили : прибуток Товариства по результатам дiяльностi за 2017 рiк
направити на розвиток пiдприємства. Рiшення про виплату дивiдендiв не
приймати, враховуючи, що прибуток направляється на розвиток
Товариства; По питанню №9 вирiшили: припинити повноваження
Наглядової ради у зв'язку з закiнченням термiну її повноважень; По
питанню №10 вирiшили: обрати Наглядову раду Товариства термiном на
один рiк у складi: Абрамсон М.В., Венгер С.В., Єрмекбаєв Є. По питанню
№11 вирiшили: вiдповiдно до ст.70 ЗУ "Про акцiонернi товариства" та
Статуту, рiчними загальними зборами попередньо надається згода на
вчинення Товариством значних правочинiв на виконання по договорам
(контрактам)
проектно-вишукувальних робiт та створення
проектно-кошторисної документацiї. Гранична
сукупнiсть вартостi
правочинiв - 50000000,00 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не вносились.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
немає
(зазначити)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10
X
відсотками акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
немає
(зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація

Ні
X

Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
немає
(зазначити)

X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування
(так/ні)? ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Ні
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги
позачерговi збори не
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків
проводились
простих акцій товариства
позачерговi збори не
Інше (зазначити)
проводились
У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення: позачерговi збори не скликались
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення: позачерговi збори не скликались
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість
осіб
1
3
0

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень

Ні
X
X

З винагород
Інше (зазначити)

X
Комiтетiв в складi наглядової ради не створено

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комiтетiв в складi наглядової
ради не створено
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комiтетiв в
складi наглядової ради не створено
Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по
батькові
Абрамсон Михайло
Опис:
Єрмекбаєв Єрбол
Опис:
Венгер Станiслав
Володимирович
Опис:

Посада
голова Нглядової ради

Незалежний член
Так
Ні
X

заступник голови
наглядової ради

X

секретар наглядової ради

X

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
X
Інше (зазначити)
Член Наглядової ради не може бути: одночасно Генеральним
директором та/або членами Ревiзiйної комiсiї Товариства;
X
особою, якiй згiдно iз законодавством України заборонено
обiймати посади в органах управлiння господарських
товариств.
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
строк або не було обрано нового члена
Інше
В 2018р. було переобрано на повторний строк усiх 3-х членiв
(зазначити)
наглядової ради

X

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Впродовж 2018 року вiдбулися 6 засiдань Наглядової ради.
13.02.2018р. Кворум 100%. Були прийнятi рiшення:
- скликати рiчнi загальнi збори акцiонерiв;
- визначити дату, час та мiсце проведення загальних зборiв;
- затвердити проект порядку денного загальних зборiв;
- визначити порядок ознайомлення акцiонерiв з матерiалами, якi надаються для прийняття
рiшень по питанням порядку денного;
- визначити дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
загальних зборiв;
- визначити дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь в загальних зборах;
- затвердити текст повiдомлення про проведення загальних зборiв;
- обрано реєстрацiйну комiсiю;
- визначити кандидатiв для обрання зборами до складу лiчильної комiсiї;
- визначити кандидатiв для обрання головою та секретарем зборiв;
- розглянути заяви акцiонера ТОВ "Ревком" щодо обрання Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї;
- затвердити вiдповiдальних осiб по пiдготовцi до проведення загальних зборiв;
- затвердити порядок повiдомлення акцiонерiв.
30.03.2018р. Кворум 100%. Були прийнятi рiшення:
- включити пропозицiї акцiонерiв в проект порядку денного, якi вони мали можливiсть згiдно
Статуту та ЗУ "Про акцiонернi товариства" вносити не пiзнiше нiж за 20 днiв до дати
проведення загальних зборiв;
- затвердити порядок денний;
- затвердити форму i текст бюлетенiв, порядок та спосiб їх засвiдчення.
12.04.2018р. Кворум 100%. Були прийнятi рiшення:
- затвердити склад президiї загальних зборiв;
- затвердити регламент загальних зборiв;
- розглянути пропозицiї акцiонерiв щодо нових кандидатiв в члени Наглядової ради, якi вони
мали можливiсть згiдно Статуту та ЗУ "Про акцiонернi товариства" вносити не пiзнiше нiж за 7
днiв до дати проведення загальних зборiв;
- затвердити форму i текст бюлетенiв для кумулятивного голосування, порядок та спосiб їх
засвiдчення;
- уповноважити секретаря Наглядової ради на виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради
щодо вiдкриття загальних зборiв, органiзацiї обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря
загальних зборiв;
- уповноважити на виконання обов'язкiв голови загальних зборiв для подальшого ведення
загальних зборiв Маловiчко Г.Н.
18.04.2018р. На засiданнi присутнi 2 члени Наглядової ради. Згiдно ст.55 п.2 ЗУ "Про акцiонернi
товариства" засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере учать бiльше
половини її складу. Були прийнятi рiшення:
- обрати Головою Наглядової ради Абрамсона М.;
- обрати заступником Голови Наглядової ради Єрмекбаєва Є.;

- обрати секретарем Наглядової ради Венгера С.В.
01.08.2018р. Кворум 100%. Було прийняте рiшення:
Премiювати, у звязку з майбутнiм 70-рiчним ювiлеєм, Генерального директора ПрАТ
"Харкiвметропроект" Коровнiченко в.Д. грошовою виплатою у розмiрi 27000грн.
05.10.2018р. Кворум 100%. Було прийняте рiшення:
дозволити виконавчому органу Товариства використати на проведення святкових заходiв,
присвячених 50-рiччю ПрАТ "Харкiвметропроект" частину прибутку отриманого за
результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2017 роцi, в розмiрi 340000грн.
Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, Правлiння є одноосiбним
виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.
Станом на дату складання цього звiту Генеральний директор - Коровнiченко В.Д., який
був обраний 19.04.2017р. загальними зборами термiном на 5 рокiв (протокол № 1 вiд
19.04.2017р.)
Комiтети правлiнням не створено.
Протягом 2018 року не вiдбувалися засiдання правлiння.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
Члени наглядової ради не отримують винагороди
(запишіть)

Ні
X
X
X

X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Генеральний директор Коровнiченко
Володимир Дмитрович є одноосiбним
виконавчим органом Товариства.

Функціональні обов'язки
Генеральний директор має право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну
iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання своїх функцiй;
2) в межах визначених повноважень
самостiйно вирiшувати питання поточної
дiяльностi Товариства;
3) вимагати скликання позачергового
засiдання Наглядової ради Товариства;
4) отримувати справедливу винагороду за
виконання функцiй Директора, розмiр якої
встановлюється у трудових договорах
(контрактах). Iнформацiя про iндивiдуальний
або сукупний розмiр та форму винагороди

Директора оприлюднюється у рiчному звiтi
Товариства;
5) здiйснювати iншi дiї передбаченi Статутом
та чинним законодавством.

Опис

Генеральний директор має право без
довiреностi дiяти вiд iменi Товариства,
вiдповiдно до рiшень виконавчого органу, в
тому числi представляти iнтереси Товариства,
вчиняти правочини вiд iменi Товариства,
видавати накази та давати розпорядження,
обов'язковi для виконання всiма працiвниками
Товариства. Iншi особи мають право пiдпису
документiв вiд iменi Товариства на пiдставi
довiреностей, якi видає Генеральний директор
Товариства. До компетенцiї Генерального
директора належить вирiшення всiх питань,
пов'язаних з керiвництвом поточною
дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що
належать до виключної компетенцiї
Загальних зборiв та Наглядової ради.

Примітки

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
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?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
так
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
ні
так
ні
ні

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

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
X
X
X

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
Положення про Кодекс корпоративного управлiння

Ні

X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
Інформаці Документи
Копії
Інформаці
Інформація про
розповсюджує
я
надаються докумен
я
діяльність акціонерного
ться на
оприлюдн
для
тів
розміщуєт
товариства
загальних
юється в ознайомлен надають
ься на

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10
відсотками 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
акціонерного
товариства

зборах

загальнод
оступній
інформаці
йній базі
даних
Національ
ної комісії
з цінних
паперів та
фондового
ринку про
ринок
цінних
паперів
або через
особу, яка
провадить
діяльність
з
оприлюдн
ення
регульова
ної
інформації
від імені
учасників
фондового
ринку

ня
безпосеред
ньо в
акціонерно
му
товаристві

ся на
запит
акціонер
а

власній
інтернет-с
торінці
акціонерн
ого
товариства

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

ні

ні

так

так

ні

так

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
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 затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Інше
немає
(зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
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
X
відсотками голосів
Інше
немає
(зазначити)
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи власника (власників) значного
пакета акцій

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи -

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

1
2

ТОВ "Ревком"
Венгер Станiслав Володимирович

нерезидента)
36223560
2420617754

89,70326
7,209662

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
704 388

Кількість акцій
з обмеженнями
1 092

Підстава виникнення обмеження
Власники не уклали з обраною
емiтентом депозитарною установою
договору про обслуговування
рахунку в цiнних паперах вiд
власного iменi та не здiйснили
переказ належних їм прав на цiннi
папери на свiй рахунок у цiнних
паперах, вiдкритий в iншiй
депозитарнiй установi. Тому
вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та
перехiдних положень ЗУ "Про
депозитарну систему України" та
Листа Нацiональної комiсiї з цiнни х
паперiв та фондового ринку №
08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року,
їхнi акцiї не враховуються при
визначеннi кворуму та при
голосування в органах емiтента.

Дата
виникнення
обмеження
22.11.2010

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення
Згiдно п.12.1 Статуту, посадовi особами органiв Товариства є Голова та члени Наглядової ради,
Голова та члени Ревiзiйної комiсiї, Директор Товариства.
Вiдповiдно до п.9.2 Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у
кiлькостi 3 членiв строком на 1 рiк. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради,
його заступник та секретар Наглядової ради. Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється
загальними зборами. Рiшення щодо обрання членiв Наглядової ради приймається загальними
зборами кумулятивним голосуванням голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в
загальних зборах i є власниками голосуючих акцiй з цього питання. Голова Наглядової ради
обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного
складу Наглядової ради (п. 9.16 Статуту). Наглядова рада має право в будь-який час переобрати
Голову Наглядової ради (п. 9.17 Статуту).
Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради належить до
виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв (п. 8.8 п.п.17 Статуту). Вiдповiдно п. 9.31
Статуту без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за
його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2) в разi
неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання
законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає
можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його

недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; 5) у випадку, якщо член
Наглядової ради не приймає участь у засiдання Наглядової ради бiльше двох разiв протягом
одного перiоду дiї повноважень Наглядової ради.
Вiдповiдно до п.п.8.8 п.п.27 Статуту Генеральний директор обирається загальними
зборами термiном на 5 рокiв (п.10.12 Статуту). Припинення повноважень Директора згiдно п.
8.8 п.п.27 вiднесено до компетенцiї Наглядової ради. Рiшення приймаються загальними зборами
простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в загальних зборах i є
власниками голосуючих акцiй з цього питання.
Вiдповiдно до 11.1 Статуту Ревiзiйна комiсiя обирається загальними зборами в
кiлькостi 3 осiб (п.11.2 Статуту) термiном на 5 рокiв (п.11.4 Статуту). До складу Ревiзiйної
комiсiї входять Голова Ревiзiйної комiсiї, його заступник та секретар Ревiзiйної комiсiї.
Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї встановлюється загальними зборами. Рiшення щодо обрання
членiв Ревiзiйної комiсiї приймається загальними зборами кумулятивним голосуванням голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в загальних зборах i є власниками голосуючих акцiй з
цього питання.
Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю
голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї (п. 11.3 Статуту).
Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї належить
до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв (п. 8.8 п.п.19 Статуту). Вiдповiдно п.
11.15 Статуту без рiшення загальних зборiв повноваження члена Ревiзiйної комiсiї
припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два
тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї за станом здоров'я;
3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання,
що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї; 4) в разi смертi,
визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; 5) у разi
втрати членом Ревiзiйної комiсiї - юридичною особою статусу акцiонера.

9) повноваження посадових осіб емітента
Наглядова рада (п. 3.8, п. 7.2-7.4 Положення про Наглядову раду; п.7.3, п.9.1, п.9.5,
п.9.7, п. 9.8 Статуту).
Вiдповiдно до ч. 1 ст. 51 Закону України вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI "Про
акцiонернi товариства" Наглядова рада акцiонерного товариства є колегiальним органом, що
здiйснює захист прав акцiонерiв товариства i в межах компетенцiї, визначеної статутом та
Законом, здiйснює управлiння акцiонерним товариством, а також контролює та регулює
дiяльнiсть виконавчого органу.
Члени Наглядової ради мають право:
1) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї.
Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 днiв з
дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства;
3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства;
4) на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства;

5) здiйснювати iншi дiї передбаченi Статутом та чинним законодавством.
Голова Наглядової ради:
1) органiзує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи,
затвердженого Наглядовою радою;
2) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань,
органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради;
3) координує дiяльнiсть, зв'язки мiж собою, iншими органами та посадовими особами
Товариства;
4) готує доповiдь та звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Наглядової ради,
загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства;
5) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства.
Заступник Голови Наглядової ради виконує обов'язки голови Наглядової ради за його
вiдсутностi або у разi неможливостi виконання ним своїх обов'язкiв.
Секретар Наглядової ради:
1) за дорученням голови Наглядової ради повiдомляє всiх членiв Наглядової ради про
проведення чергових та позачергових засiдань Наглядової ради;
2) забезпечує голову та членiв Наглядової ради необхiдною iнформацiєю та документацiєю;
3) здiйснює облiк кореспонденцiї, яка адресована Наглядовiй радi, та органiзовує пiдготовку
вiдповiдних вiдповiдей;
4) оформляє документи, виданi Наглядовою радою та головою Наглядової ради та забезпечує їх
надання членам Наглядової ради та iншим посадовим особам органiв Товариства;
5) веде протоколи засiдань Наглядової ради.
Пiдвищенi вимоги щодо прозоростi та незалежностi Наглядової ради.
Створення Наглядової ради Товариства є обов'язковим. Термiн повноважень членiв
Наглядової ради - не бiльше 3 рокiв, пiсля спливу яких вони припиняються, крiм повноважень з
пiдготовки, скликання i проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв
товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, здiйснює управлiння
акцiонерним товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.
Кiлькiсть членiв Наглядової ради - 3. Обрання членiв Наглядової ради, як незалежних
директорiв, Статутом i законодавством не передбачається.
Членам Наглядової ради винагорода за їхню дiяльнiсть не виплачується: Статутом
Товариства, Положенням про Наглядову раду така винагорода не передбачена.
Директор (п.35, п.3.6 Положення про Виконавчий орган; п. 7.4, п.10.1, п.10.2, п. 10.3,
п.10.4, п.10.9 Статуту)
Директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства.
Вiдповiдно до ч.1 ст. 60 Закону України вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI "Про
акцiонернi товариства" порядок прийняття рiшень особою, яка здiйснює повноваження
одноосiбного виконавчого органу, встановлюються статутом.
Вiдповiдно до ч. 1 ст. 58 Закону України вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI "Про
акцiонернi товариства"
виконавчий орган
Товариства здiйснює управлiння поточною
дiяльнiстю Товариства.
Директор має право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання своїх функцiй;

2) в межах визначених повноважень самостiйно вирiшувати питання поточної дiяльностi
Товариства;
3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;
4) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй Директора, розмiр якої
встановлюється у трудових договорах (контрактах). Iнформацiя про iндивiдуальний або
сукупний розмiр та форму винагороди Директора оприлюднюється у рiчному звiтi Товариства;
5) здiйснювати iншi дiї передбаченi Статутом та чинним законодавством.
Директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень
виконавчого органу, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд
iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма
працiвниками Товариства. Iншi особи мають право пiдпису документiв вiд iменi Товариства на
пiдставi довiреностей, якi видає Директор Товариства. До компетенцiї Директора належить
вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм
питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
Ревiзiйна комiсiя (п.3.1 Положення про Ревiзiйну комiсiю; п.7.5, п.11.1, п.11.6, п.11.8,
п.11.9 Статуту)
Вiдповiдно до п.1 ст.73 Закону України вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI "Про
акцiонернi товариства"
для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
приватного акцiонерного товариства загальнi збори можуть обирати ревiзiйну комiсiю
(ревiзора).
Ревiзiйна комiсiя має право:
1) отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для
належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 5 днiв з дати подання письмової
вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї;
2) отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо
питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;
3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх
фактичну наявнiсть;
4) вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою
вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або
виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
5) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та
недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;
6) у разi необхiдностi та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для
участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв;
7) здiйснювати iншi дiї передбаченi Статутом та чинним законодавством.
Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та
вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути
присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом
дорадчого голосу. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової
ради у випадках, передбачених законодавством України, Статутом або внутрiшнiми
положеннями Товариства.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Включене до Реєстру
су6'єктiв аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити

обов'язковий аудит фiнансової звiтностi АПУ (№ реєстрацiї
1698),
Свiдоцтво про
вiдповiднiсть системи контролю якостi видане за рiшенням АПУ вiд 24.04.2018р.№ 385/5,
Адреса: пр. Героїв Сталiнграда, б.41, м. Харкiв, 61105, Україна, код ЄДРПОУ 24474300
Е-mail: audit.kharkov@gmail.com Веб-сайт: www.euroaudit.com.ua Тел. (057) 714-13-12
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ПРИВАТНОГО

ПРИВАТНОГО

паперiв

Iдентифiкацiя iнформацiї про предмет завдання
Ми виконали завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом
iсторичної фiнансової iнформацiї, щодо Звiту про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКIВМЕТРОПРОЕКТ" (далi - Звiт). Звiт пiдготовлений
ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ХАРКIВМЕТРОПРОЕКТ" (далi - ПрАТ
"ХАРКIВМЕТРОПРОЕКТ") на вимогу статей 40 "Регулярна iнформацiя про емiтента" та
40-1 "Звiт керiвництва" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006
року №3480-IV (зi змiнами та доповненнями).
Нашу роботу ми спланували i провели у вiдповiдностi iз Мiжнародним стандартом
завдань з надання впевненостi (МСЗНВ) 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є
аудитами чи оглядами iсторичної фiнансової iнформацiї", а також iнших вимог чинного
законодавства України щодо акцiонерних товариств.
Мета та обсяг завдання з надання впевненостi

За вимогами Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV (далi Закон) емiтент зобов'язаний залучити аудиторську фiрму, яка повинна висловити свою думку
щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 статтi 40-1 Закону, а також перевiрити iнформацiю,
зазначену в пунктах 1-4 цiєї статтi. Саме ця iнформацiя входить до складу Звiту про
корпоративне управлiння емiтента.
Метою нашого завдання є отримання достатнiх та вiдповiдних доказiв для надання
висновку, розрахованого на пiдвищення ступеня довiри визначених користувачiв, якi не є
вiдповiдальною стороною, до iнформацiї про предмет завдання.
Основнi вiдомостi про ПрАТ "ХАРКIВМЕТРОПРОЕКТ":
Повне найменуванняПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВМЕТРОПРОЕКТ"
Код ЄДРПОУ01388466
Мiсцезнаходження: 61052,
м.
Харкiв,
вул.
Рiздвяна,
буд.
29-Б
(юридична та адреса розташування спiвпадають)
Державна реєстрацiя:
06.04.1999
Нова редакцiя статуту зареєстрована державним реєстратором 23.01.2016р. реєстрацiйний
номер 1 480 014995 70
Електронна адреса;
hmp.@kharkovmetroproject.com
Середня кiлькiсть працiвникiв на 31.12.2018р.:
139 оiб
Види дiяльностi (за КВЕД по ДК -2010 )
68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю
власного
чи
орендованого
нерухомого
майна;
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.
Вiдокремлених структурних пiдроздiлiв ПрАТ "ХАРКIВМЕТРОПРОЕКТ" не має, не
входить до жодних державних або недержавних об'єднань або асоцiацiй України.
Облiгацiї, дисконтнi облiгацiї, цiльовi облiгацiї (безпроцентнi), та iншi цiннi папери не
випускались. Рейтингова оцiнка не проводилась. Похiдних цiнних паперiв ПрАТ
"ХАРКIВМЕТРОПРОЕКТ" не має. Викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду не
вiдбувалось. Сертифiкати цiнних паперiв не видавались.
Застосовнi критерiї
У звiтi iз завдання ПрАТ "ХАРКIВМЕТРОПРОЕКТ" iдентифiкуються застосовнi
критерiї, вiдносно яких оцiнювався предмет завдання, щоб визначенi користувачi могли
зрозумiти основу для висновку аудитора.
Цей Звiт мiстить iнформацiю, частина якої
розмiщена на сайтi
ПрАТ
"ХАРКIВМЕТРОПРОЕКТ", а iншу частину легко знайти в загальнодоступних джерелах.
Джерела застосовних критерiїв базуються на положеннях Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року N 996-XIV (в
редакцiї Закону України N 2545-VIII вiд18.09.2018р.), Законiв України вiд 17 вересня 2008
року № 514-VI "Про акцiонернi товариства", вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цiннi
папери та фондовий ринок", вiд 30 жовтня 1996 року N 448/96-ВР "Про державне регулювання
ринку цiнних паперiв в Українi".
Конкретна мета
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку вимагає вiд приватних
акцiонерних товариств використання у Звiтi конкретних застосовних критерiїв, розроблених з
регуляторними цiлями. Для запобiгання непорозумiнь аудитор попереджає про цей факт
користувачiв цього Звiту iз завдання та зазначає, що внаслiдок цього iнформацiя про предмет
завдання може не пiдходити для iнших цiлей.
Властивi обмеження

Важаємо доречним зазначити, що оцiнка ефективностi внутрiшнього контролю
ПрАТ "ХАРКIВМЕТРОПРОЕКТ" не стосується майбутнiх перiодiв внаслiдок ризику, що
внутрiшнiй контроль може стати неадекватним через змiни в обставинах або погiршення
дотримання його полiтики та процедур.
Дотримання вимог незалежностi та iнших етичних вимог
Ми дотримувались вимог незалежностi та iнших етичних вимог, викладених у
Кодексi етики професiйних бухгалтерiв, затвердженому Радою з Мiжнародних стандартiв етики
для бухгалтерiв, який ?рунтується на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi,
професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної
поведiнки.
Ми дотримуємось вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 та вiдповiдно
впровадили комплексну систему контролю якостi, включаючи задокументовану полiтику та
процедури щодо дотримання етичних вимог, професiйних стандартiв i застосовних вимог
законодавчих та нормативних актiв.
Досвiд
та методика
виконання завдання з надання впевненостi аудиторської фiрми
включають:
o застосування професiйного скептицизму i професiйного судження;
o планування та виконання завдання з надання впевненостi, включаючи отримання й оцiнку
доказiв;
o розумiння iнформацiйних систем та ролi й обмежень внутрiшнього контролю;
o пов'язування розгляду суттєвостi та ризикiв завдання з характером, часом й обсягом процедур;
o застосування процедур вiдповiдно до умов завдання
(запити, опитування, перегляд
документiв, пiдтвердження, порiвняння документiв);
o практику систематичного документування та навикiв пiдготовки звiтiв iз завдання з надання
впевненостi.
Вiдносна вiдповiдальнiсть
Iдентифiкацiя вiдносної вiдповiдальностi повiдомляє визначеним користувачам, що
ПрАТ "ХАРКIВМЕТРОПРОЕКТ" вiдповiдає за предмет завдання, аудитор вiдповiдає за
оцiнювання предмета завдання стосовно застосовних критерiїв i незалежне надання висновку
щодо iнформацiї про предмет завдання, а саме: висловлення думки про використання прозорих i
належних процесiв, якi вiдповiдають встановленим критерiям в контекстi предмета завдання по
всiх суттєвих аспектах, що цi критерiї не суперечать один одному та є порiвняними.
Ми вважаємо, що на основi результатiв виконаного нами завдання отримали достатнi та
вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення думки.
Висновок
Ми отримали
достатнi та прийнятнi докази того, що ПрАТ
"ХАРКIВМЕТРОПРОЕКТ" виконало вимоги статтi 39 "Розкриття регульованої iнформацiї"
Закону України вiд 23.02.2006 року №3480-IV "Про цiннi папери та фондовий ринок" (зi змiнами
та доповненнями) в повному обсязi.
На нашу думку ПрАТ "ХАРКIВМЕТРОПРОЕКТ" дотрималось в усiх суттєвих аспектах
вимог статтi 40-1 "Звiт керiвництва" Закону щодо свого Звiту про корпоративне управлiння за
2018 рiк i розкрило необхiдну iнформацiю вiдповiдно до встановлених Законом критерiїв.
Звiт незалежного аудитора складено в двох примiрниках на 5 (п'яти) сторiнках з додатком на 13
(тринадцяти ) сторiнках, якi є його невiд'ємною частиною:
-

перший примiрник передано уповноваженiй особi ПрАТ "ХАРКIВМЕТРОПРОЕКТ",
другий примiрник знаходиться у справах аудиторської фiрми.

Партнером завдання з надання впевненостi, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора,
є

Любов Зiнченко
Директор
ПРИВАТНОГО
"ПРИВАТНА
Гузь Л.Є.
"ЄВРОАУДИТ"

АУДИТОРСЬКА

ПIДПРИЄМСТВА
ФIРМА

пр. Героїв Сталiнграду, б.41, м. Харкiв, 61105
28 лютого 2019 року

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Емiтент не є фiнансовою установою.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Ревком"

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
36223560

Місцезнаходження
61052, Україна,
Харківська обл.,
Холодногiрський р-н,
м.Харкiв,
вул.Рiздвяна, 29Б

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

631 859

89,70326

Кількість акцій
(шт.)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Венгер Станiслав Володимирович
Усього

50 784
682 643

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
7,209662
96,912922

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

631 859

0

Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
50 784
0
682 643
0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

простi iменнi

704 388

0,25

Права та обов'язки
Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один
голос для вирiшення кожного питання на загальних
зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного
голосування.
Кожна проста акцiя надає акцiонеру (її власнику)
однакову сукупнiсть прав, включаючи право:
1)
участi в управлiннi Товариства;
2)
участi у розподiлi прибутку Товариства та
отримання його частки (дивiдендiв);
3)
у разi лiквiдацiї Товариства отримання частини
майна, що залишилося пiсля розрахунку з
кредиторами, або його вартiсть у порядку, визначеному
цим Статутом та чинним законодавством України;
4)
отримання iнформацiї про дiяльнiсть
Товариства у порядку, встановленому чинним
законодавством та внутрiшнiми документами
Товариства;
5)
вiльно вiдчужувати належнi їм акцiї без згоди
iнших Акцiонерiв та Товариства. Переважного права на
придбання акцiй Товариства, якi пропонуються їх
власником до продажу третiй особi, у Акцiонерiв не
передбачено;
6)
вимагати здiйснення обов'язкового викупу
Товариством належних їм акцiй у випадках та порядку,
передбачених чинним законодавством України.
7)
переважне право на придбання акцiй , що
пропонуються Товариством, пропорцiйно частцi
належних їм акцiй у загальнiй кiлькостi акцiй
Товариства. Таке переважне право надається
Акцiонеру в порядку, встановленому законодавством
України.

1)

Акцiонери Товариства зобов'язанi:
дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх
документiв акцiонерного товариства;
2)
виконувати рiшення Загальних зборiв;
3)
виконувати свої зобов'язання перед

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
нi

Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою
участю;
4)
оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та
засобами, що передбаченi цим Статутом;
5)
не розголошувати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства.
6)
нести iншi обов'язки, встановленi цим
Статутом та законодавством України.
Примітки:

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
22.11.2010

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
273/20/1/10

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
Харкiвське ТУ
ДКЦПФР

4
UA4000104491

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

5
6
7
Акція проста Бездокумент
0,25
бездокумента арні іменні
рна іменна
Додаткової емiсiї не було. Торгiвля цiнними паперами емiтента на фондових бiржах не проводилась.

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

8
704 388

9
176 097

10
100

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість цінних
паперів (шт.)

1
Коровнiченко Володимир Дмитрович

2
6 590

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
3
0,935563

Усього

6 590

0,935563

Кількість за типами акцій
прості іменні

привілейовані іменні

4
6 590

5
0

6 590

0

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав
передано іншій особі

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна
кількість
голосуючих
акцій (шт.)

1
22.11.2010

2
273/20/1/10

3
UA4000104491

4
704 388

5
176 097

6
694 196

Опис:

Кількість
голосуючих
акцій, права
голосу за
якими
обмежено
(шт.)
7
0

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
0

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
2 296
2 171
1 427
1 357
866
813
0
0
0
0
3
1
0

0

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
2 296
2 171
1 427
1 357
866
813
0
0
0
0
3
1
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 296
2 171
0
0
2 296
2 171
Первiсна вартiсть основних засобiв на початок 2018р. 6852 тис.грн., а
на кiнець 6866 тис.грн. Сума нарахованого зносу за рiк 141 тис.грн.
Вибуло основних засобiв на суму 2 тис.грн., придбали у звiтному роцi
на сумму 16 тис. грн. Основнi засоби використовуються за адресою:
м.Харкiв, вул.Рiздвяна, 29Б.
Термiни використання основних засобiв: будiвля- 35 рокiв; машини,
обладнання , транспортнi засоби, iнстументи, прилади,iнвентар- 5 рокiв
; iншi - 12 рокiв. Ступiнь зносу та ступiнь використання на початок
2018 року 66,5%, а на кiнець 68,4% . Суттєвих змiн у вартостi основних
засобiв та обмежень на використання майна емiтента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
34 335
31 936
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
176
176
Скоригований статутний капітал
176
176
(тис.грн)
Розрахунок чистих активiв за 2017р. та 2018р. проведений згiдно вимог Методичних
Опис
рекомендацiй, затверджених рiшенням ДКЦПФР України
Висновок Розрахунок чистих активiв вiдповiдає вимогам законодавства. Розрахункова вартiсть
чистих активiв значно бiльша скоригованного статутного капiталу, вища за гранiчну
величину статутного капiталу (встановленого законодавством).

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку

Дата
виникнення
X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

Дата
погашення
X

у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

844

X

X

X

0

X

X

X
3 964
X
X
X
4 808
X
X
Iншi зобов'язання: кредиторська заборгованiсть за роботи
(послуги),заборгованiсть за одержаними авансами, розрахунки
з оплати працi та страхування, та iншi.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування 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, по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство
"УкрСиббанк"
Публічне акціонерне товариство
09807750
61050, Україна, Харківська обл.,
Московський район р-н, м. Харкiв, пр.
Московський, 60
АВ 507201
НК ЦПФР
12.01.2010
(057) 738-81-05
(057)738-80-53
професiйна депозитарна дiяльнiсть
зберiгача цiнних паперiв
Пiсля
дематерiалiзацiї
обслуговує
рахунки у цiнних паперах, що були
вiдкритi Емiтентом згiдно договору про
вiдкриття рахунку у цiнних паперах №
ЕМ-12/03 вiд 12 жовтня 2010 року та
згiдно договору № 210213-ЮОР-076559
вiд 21.02.2013р.
Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування 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, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис

Публічне акціонерне товариство
30370711
04107, Україна, Київська обл.,
Шевченковський район р-н, м. Київ,
вул. Тропiнiна, 7г (5в)
5178-VI
Закон України "Про депозитарну
систему"
06.07.2012
(044) 591-04-04
(044) 482-52-14
депозитарна дiяльнiсть
В 2013 роцi з ПАТ "НДУ" було
укладено Договiр про обслуговування
емiсiї цiнних паперiв № ОВ-2443 вiд
29.11.2013 р.
Шляхом подання Заяви приєднались
до Умов Договору про обслуговування
випускiв цiнних паперiв. В 2015 р.
приеднались до Умов Договору про
надання
послуг
електронного
цифрового пiдпису.
Державна установа "Агенство з
розвитку iнфраструктури та фондового
ринку України"
Державне підприємство
21676262
03150, Україна, Київська обл.,
Голосiївський район р-н, м. Київ, вул.
Антоновича, 51
ст. 633
Цивiльний кодекс України
16.01.2003
(044) 498-38-15/16
(044) 287-56-73
надання послуг з
iнформацiйно-технiчної пiдтримки
суб'єктам розкриття iнформацiї на
фондовому ринку вiдповiдно до
чинного законодавства розкоиття
У 2018 роцi надавались послуги по
iнформацiйно-технiчнiй
пiдтримцi
розкриття iнформацiї на фондовому
ринку
вiдповiдно
до
чинного
законодавства згiдно договору
та
заяви
про приєднання до умов
Договору публiчної оферти про
надання послуг та Правил надання
послуг IТП

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі
- правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості
про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких
створює заінтересованість
Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
18.04.2018

Найменування
уповноваженого
органу, що
прийняв рішення

Гранична
сукупна вартість
правочинів
(тис.грн)

Вартість активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності
(тис.грн)

3
Рiчнi загальнi збори
акцiонерiв,
протокол №1

4
50 000

5
34 891

Співвідношення
граничної
сукупної
вартості
правочинів до
вартості активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

6
143,3

Предмет
правочину

7
Проектно-вишукува
льнi роботи

Дата
розміщення
інформації в
загальнодосту
пній
інформаційній
базі даних
Національної
комісії з
цінних паперів
та фондового
ринку або
через особу,
яка провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені
учасників
фондового
ринку
8
20.04.2018

Адреса сторінки
власного веб-сайту
товариства, на якій
розміщена
інформація про
прийняття рішення
щодо попереднього
надання згоди на
вчинення значних
правочинів

9
http://www.kharkovm
etroproject.com

Опис:
Протокол №1 рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 18 квiтня 2018 р. вiдповiдно до ст.70 ЗУ "Про акцiонернi товариства" та Статуту прийняте рiшення про попереднє
надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв на виконання по договорам (контрактам) проектно-вишукувальних робiт для створення проектно-кошторисної
документацiї, якi можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рiшення. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв 50000 тис.грн. Щоб
уникнути сумнiвiв на Договори субпiдряду, укладенi вiд iменi Товариства, як замовника, на виконання договорiв по проектно-вишукувальних роботах для створення
проектно-кошторисної документацiї, попередня згода не поширюється, такi договори повиннi бути схваленi в установленому порядку.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 34891 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв
емiтента за даними останньої рiчної звiтностi ( у вiдсотках) - 143,3%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 694196. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi

в загальних зборах - 689487 акцiй. Кiлькiсть акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 689487 акцiй. Кiлькiсть акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення
- 0 акцiй.

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"Харкiвметропроект"
Харківська область, Харкiв

Територія
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
вова форма
господарювання
Вид економічної
Діяльність у сфері архітектури
діяльності
Середня кількість працівників: 139
Адреса, телефон: 61052 м.Харкiв, Рiздвяна, 29Б, 0577602631
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v

Дата

КОДИ
28.01.2019

за ЄДРПОУ

01388466

за КОАТУУ

6310100000

за КОПФГ

230

за КВЕД

71.11

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 p.
Форма №1

Актив

Код
рядка

1

2

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

165
1 033
( 868 )
0
2 296
6 852
( 4 556 )
0
0
(0)
0
0
(0)

128
1 033
( 905 )
0
2 171
6 866
( 4 695 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

2 800
0
0
0
0

2 800
0
0
0
0

1065

0

0

1090
1095

0
5 261

0
5 099

II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

14 248
52
14 195
0
1
0
0
0

16 766
51
16 714
0
1
0
0
0

1125

10 949

14 263

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

54
0
0
0
0
23
0
4 287
1
4 286
69
0

70
0
0
0
0
125
0
2 719
0
2 719
90
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
0
29 630

0
0
0
0
11
34 044

1200

0

0

1300

34 891

39 143
На кінець
звітного
періоду
4
176
0
58
10
0
0
44
34 047
(0)
(0)
0
34 335

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

176
0
58
1
0
0
44
31 657
(0)
(0)
0
31 936

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0
0
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
резерв незароблених премій
1533
0
0
інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
0
0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
товари, роботи, послуги
1615
65
76
розрахунками з бюджетом
1620
812
844
у тому числі з податку на прибуток
1621
471
425
розрахунками зі страхування
1625
158
431
розрахунками з оплати праці
1630
561
1 637
одержаними авансами
1635
361
66
розрахунками з учасниками
1640
0
0
із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
977
1 737
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
21
17
Усього за розділом IІІ
1695
2 955
4 808
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
1700
0
0
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
34 891
39 143
Примітки: Облiкова полiтика пiдприємства затверджена Наказом № 28-заг. вiд 21.12.2015р. i наказом №
17-заг. вiд 17.12.2018р. були внесенi в облiкову полiтику змiни стосовно нарахування резерву сумнiвних
боргiв.
1.Балансова вартiсть нематерiальних активiв на початок року -165тис.грн
Нарахована амортизацiя за рiк - 37 тис грн
Змiн за рахунок переоцiнки за рiк не було.
Балансова вартiсть нематерiальних активiв на кiнець року - 128тис грн
2.Балансова вартiсть основних фондiв на початок року - 2296 тис грн
Змiни за рахунок переоцiнки за рiк не було.
Нарахована амортизацiю за рiк - 141 тис грн
Балансова вартiсть основних фондiв на кiнець року - 2171 тис грн

3.У статтi Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї" вiдображена сума придбаних акцiй - 2800 тис.грн.
4.У статтi "Виробничi запаси" вiдображена вартiсть запасiв: малоцiнних та швидкозношуваних
предметiв, матерiалiв , запасних частин -51 тис грн..
5.Статтi "Незавершене виробництво " вiдображена сума незавершених робiт - 16714 тис.грн.
6.У статтi "Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" вiдображена заборгованiсть
замовникiв за наданi їм послуги (чиста реалiзацiйна вартiсть) - 14263 тис грн
7.У статтi "Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом" - 0 тис.грн
8.У статтi "Дебiторська заборгованiсть по виданих авансах" вiдображена сума авансiв постачальникам 70 тис.грн
9.У статтi "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" вiдображена заборгованiсть дебiторiв, що не може
бути включена в iншi статтi дебiторської заборгованостi -125 тис грн
10."Поточнi фiнансовi iнвестицiї" вiдсутнi
11.У статтi "Кошти i їхнi еквiваленти" вiдображенi кошти в нацiональнiй валютi на поточному рахунку в
банку - 2719тис. грн.
12.У статтi "Iншi оборотнi активи" - 11 тис. грн.
13.Витрати майбутнiх перiодiв - 90 тис.грн.
14.У статтi "Статутний капiтал" вiдображена зафiксована в установчих документах загальна вартiсть
активiв, що є внеском учасникiв у капiтал пiдприємства - 176 тис. грн
15.У статтi "Капiтал у дооцiнках" вiдображена сума дооцiнки основних засобiв - 58тис.грн.
16.У статтi "Додатковий капiтал" вiдображенi безоплатно отриманi основнi засоби - 10 тис.грн.
17.У статтi "Резервний капiтал" вiдображенi суми резервiв, створених у вiдповiдностi з установчими
документами за рахунок нерозподiленого прибутку - 44тис.грн.
18.У статтi "Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)" вiдображена сума прибутку - 34047 тис. грн
19.Статтi "Неоплачений капiтал", "Вилучений капiтал", "Довгостроковi кредити банкiв", "Iншi
довгостроковi фiнансовi зобов'язання","Вiдстроченi податковi активи", "Iншi довгостроковi
зобов'язання", "Короткостроковi кредити банкiв", "Поточна заборгованiсть по довгострокових
зобов'язаннях", "Векселя виданi" - данi вiдсутнi.
20."Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" - 76 тис.грн. Вся заборгованiсть поточна.
21.У статтi "Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами"- 66 тис.грн.
22.У статтi "Поточнi зобов'язання по розрахунках з бюджетом" вiдображена поточна заборгованiсть
пiдприємства по усiх видах платежiв у бюджет - 844 тис грн
23.У статтi "Поточнi зобов'язання по страхуванню", поточна заборгованнiсть по розрахункам зi
страхування- 431 тис.грн.
24.У статтi "Поточнi зобов'язання по розрахунках по оплатi працi" - поточна заборгованiсть по оплатi
працi - 1637 тис.грн.
25..У статтi "Iншi поточнi зобов'язання" - 17 тис.грн.
26. У статтi "Поточнi забезпечення" - 1737 тис. грн. (резерв вiдпускних).
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Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

30 156

18 135

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 19 981 )
(0)

( 11 256 )
(0)

2090

10 175

6 879

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
1 446

0
0
0
1 547

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 5 359 )
( 23 )
( 3 331 )

( 3 580 )
(1)
( 928 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

2 908

3 917

2195
2200
2220

(0)
0
0

(0)
0
0

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

7
0
(0)
(0)
(0)
0

3
0
(0)
(0)
(0)
0

2290

2 915

3 920

2295
2300

(0)
-525

(0)
-706

2305

0

0

2350

2 390

3 214

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
2 390

0
3 214

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
176
Витрати на оплату праці
2505
20 649
Відрахування на соціальні заходи
2510
4 335
Амортизація
2515
178
Інші операційні витрати
2520
5 875
Разом
2550
31 213
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
704 388
704 388
3,393020

За аналогічний
період
попереднього
року
4
147
12 007
2 566
240
3 891
18 851
За аналогічний
період
попереднього
року
4
704 388
704 388
4,562830

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
2615
3,393020
4,562830
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: Розшифровка чистий доходiв за рiк: стр. 2000 - доходи вiд реалiзацiї робiт, послуг - 30156 тис.
грн.
стр. 2120 Iншi операцiйнi доходи:- доходи вiд продажу iноземної валюти- 37 тис. грн.
-% банку за залишок коштiв на р/р - 61 тис.грн.
- дохiд вiд операцiйної курс.рiзницi - 994 тис.грн.
- вiдшкодування витрат по обслуговуванню лiфтiв - 123 тис.грн.
- iншi- 332 тис. грн.
стр. 2240- дохiд вiд безоплатно отриманих активiв - 7 тис.грн.
Розшифровка витрат за рiк: стр.2050 Собiвартiсть реалiзованих послуг - 19981 тис. грн.
стр. 2130 Адмiнiстративнi витрати:- матерiальнi витрати- 87 тис. грн.
- оплата працi -1868 тис. грн.
- вiдрахування у фонд соц. страхування-392 тис. грн.
- амортизацiя ОФ- 11тис. грн.
- послуги зв'язку - 94 тис. грн.
- обслуговування банку -81 тис.грн.
- вiдрядження - 173 тис.грн.
- членськi внески в "Лiгу проектувальникiв"- 85 тис.грн.
- утримання примiщення - 69 тис.грн.
- загальновиробничi витрати-118 тис.грн.
- резерв вiдпусток - 268 тис.грн.
- iншi-334 тис. грн
стр. 2150 витрати на збут - 23 тис.грн.
стр. 2180 Iншi операцiйнi витрати:
- втрати вiд операц.курсової рiзницi -621 тис.грн.
- втрати вiд продажу валюти - 65 тис.грн.
- матерiальна допомога, премiї та лiкарнянi листи за рахунок пiдприємства - 72 тис.грн..
- вiдрахування у фонд соц. страхування - 61 тис.грн
- податок на нерухоме майно - 58 тис.грн.
- iншi - 51 тис. грн.
Керівник

Коровнiченко Володимир Дмитрович

Головний бухгалтер

Хоштарiя Людмила Йосипiвна

Підприємство

Дата

КОДИ
28.01.2019

за ЄДРПОУ

01388466

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2018 рік
Форма №3

Стаття

1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

Код
рядка

2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

25 403
0
0
0
0
443
0

17 789
0
0
0
0
524
0

3025

18

41

3035
3040
3045
3050
3055
3095

274
0
0
0
0
222

0
0
0
0
0
183

3100
3105
3110
3115
3116

( 1 034 )
( 15 053 )
( 4 059 )
( 4 742 )
( 571 )

( 1 320 )
( 9 257 )
( 2 518 )
( 2 515 )
(7)

3117

( 420 )

( 293 )

3118

( 3 751 )

( 2 215 )

3135
3140
3145

( 953 )
(0)
( 16 )

( 766 )
(0)
( 28 )

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 1 842 )
-1 339

(0)
( 1 510 )
623

3200

0

0

необоротних активів
3205
0
0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
0
0
дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
3235
0
0
іншої господарської одиниці
Інші надходження
3250
0
0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
(0)
(0)
необоротних активів
3260
(0)
(0)
Виплати за деривативами
3270
(0)
(0)
Витрачання на надання позик
3275
(0)
(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
3280
(0)
(0)
іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
(0)
(0)
3295
0
0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
0
0
Надходження від продажу частки в дочірньому
3310
0
0
підприємстві
Інші надходження
3340
0
0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
(0)
(0)
Погашення позик
3350
(0)
(0)
Сплату дивідендів
3355
(0)
(0)
Витрачання на сплату відсотків
3360
(0)
(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
(0)
(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому
3370
(0)
(0)
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
3375
(0)
(0)
дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
(0)
(0)
3395
0
0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3400
-1 339
623
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
3405
4 287
3 661
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
-229
3
Залишок коштів на кінець року
3415
2 719
4 287
Примітки: Залишок засобiв на початок року- 4287 тис.грн.
1. Рух коштiв в результатi операцiйної дiяльностi: вiд реалiзацiї робiт, послуг з урахуванням ПДВ- 25403
тис.грн.; сума одержаних передплат та авансiв вiд покупцiв та замовникiв - 443 тис.грн.; одержанi % по
залишкам на р/рах. - 18 тис.грн.; iншi надходження: позитивний результат вiд операцiй з продажу
валюти- 37 тис.грн., повернення пiдзвiтної суми по вiдрядженню- 13 тис.грн., вiдшкодування затрат по
тимчасовiй непрацездатностi за рахунок фонду соц.страхування- 108 тис.грн., повернення помилково
списаних коштiв- 4 тис.грн.,одержанi % по депозитам - 20 тис.грн., iншi -1 тис.грн.
2.Витрати на оплату: послуг, робiт,ТМЦ -1034 тис.грн.; витрати на виплату зарплати - 15053 тис.грн.;
вiдрахування на обов'язкове соцiальне страхування- 4059 тис.грн; платежi до бюджету- 4742 тис.грн.;
зобов'язання з ПДВ - 420 тис.грн.,зобов'язання з податку на прибуток - 571 тис.грн.; перерахованi аванси
постачальникам за ТМЦ, роботи, послуги - 953 тис.грн., витрати на благодiйнiсть- 16 тис.грн.;iншi
витрачання: обслуговування банкiв- 81 тис.грн., господарчi потреби- 1 тис.грн., медстрахування

спiвробiтникiв- 7 тис.грн, профспiлковi внески- 97 тис.грн.,пеня за порушення умов договору - 4 тис.грн,
повернення помилково перерах. коштiв- 4 тис.грн.,вiдшкодування пенсiї - 3 тис.грн., членськi внески - 85
тис.грн., витрати на вiдрядження- 1149 тис. грн., витрати вiд операцiй з продажу валюти- 65 тис.грн.
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв (доходи) -3 тис.грн.
Залишок коштiв на кiнець року - 2719 тис.грн.
Керівник

Коровнiченко Володимир Дмитрович

Головний бухгалтер

Хоштарiя Людмила Йосипiвна

КОДИ
28.01.2019
01388466

Дата
за ЄДРПОУ

Підприємство

Звіт про власний капітал
За 2018 рік
Форма №4
Код за ДКУД

Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу

2
4000
4005

3
176
0

4
58
0

5
1
0

6
44
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
31 657
0

4010
4090
4095

0
0
176

0
0
58

0
0
1

0
0
44

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
31 936
0

0
0
31 657

0
0
0

0
0
0

0
0
31 936

0

2 390

0

0

2 390

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного
4210
0
0
0
капіталу
Сума чистого прибутку,
4215
0
0
0
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
4220
0
0
0
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
4225
0
0
0
матеріальне заохочення
4240
0
0
0
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
4245
0
0
0
капіталу
4260
0
0
0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
4265
0
0
0
акцій
Анулювання викуплених
4270
0
0
0
акцій
Вилучення частки в капіталі
4275
0
0
0
Зменшення номінальної
4280
0
0
0
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
4290
0
0
9
Придбання (продаж)
4291
0
0
0
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
4295
0
0
9
Разом змін у капіталі
4300
176
58
10
Залишок на кінець року
Примітки: Власний капiтал складається:
Статутний фонд -176 тис грн. Статутний фонд внесений повнiстю.
Незподiлений прибуток 31657 тис грн на початок року i 34047 тис грн на кiнець року
Капiтал у дооцiнках на початок року 58 тис.грн.i 58 тис грн на кiнець року
Iнший додатковий капiтал 1 тис грн на початок року i 10 тис грн на кiнець року
Резервний капiтал - 44,0 тис.грн.
Iнших змiн у структурi власного капiталу за рiк не вiдбулося.
Керівник

Коровнiченко Володимир Дмитрович

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

9
0

0
44

2 390
34 047

0
0

0
0

2 399
34 335

Головний бухгалтер

Хоштарiя Людмила Йосипiвна

XVI. Твердження щодо річної інформації
Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що
вимагаються згiдно iз законодавством, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про
стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента.
Основою фiнансової звiтностi емiтента за 2018р.є стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ),
мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з
тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї затвердженою
Радою по Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi (Рада по МСФЗ) та облiкова полiтика
пiдприємства.
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки з урахуванням вимог
МСФЗ.
Керiвництво пiдприємства розробило ряд оцiнок i припущень, якi стосуються вiдображення у
звiтностi активiв i зобов'язань, для пiдготовки даної фiнансової звiтностi. Фактичнi результати
можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.
Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i
здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента, опис основних ризикiв та невизначеностей,
з якими Товариство стикаються у своїй господарськiй дiяльностi
У вiдповiдностi iз ст. 2 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi" вiд 16 липня 1999 року N 996-XIV (в редакцiї Закону України N 2545-VIII вiд
18.09.2018р.) Товариство вiдноситься до категорiї мiкропiдприємств по показникам, якi на
дату складання рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що передує звiтному, вiдповiдають
щонайменше двом iз трьох критерiїв.
Товариство не пiдпадає пiд вимоги законодавства щодо обов'язкового аудиту фiнансової
звiтностi у вiдповiдностi до п. 1 ст.75 ЗУ "Про акцiонернi товариства".
Емiтентом було залучино аудитора (аудиторську фiрму), який висловив свою думку щодо
iнформацiї, а також перевiрив iнформацiю, зазначену у "Звiтi про корпоративне управлiння",
складеному у вiдповiдностi до 40.1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
Генеральний
директор Коровнiченко Володимир Дмитрович

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду

Дата
виникнення
події

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з

Вид інформації

1
18.04.2018

оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
19.04.2018

18.04.2018

19.04.2018

3
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

