
                                                Додаток 38 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      
     Титульний аркуш 
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. 
Генеральний 
директор       Коваль Андрiй Анатолiйович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

28.04.2017  
(дата) 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2016 рік  

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування 
емітента 

Публiчне акцiонерне товариство  "Харкiвський тракторний завод iм. 
С.Орджонiкiдзе" 

2. Організаційно-
правова форма 
емітента 

  

3. Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
емітента 

05750295 

4. Місцезнаходження 
емітента 61007 Харкiвська область - м.Харкiв, пр-т Московський, 275 

5. Міжміський код, 
телефон та факс 
емітента 

(0572) 95-77-25 (0572) 94-17-16 

6. Електронна поштова 
адреса емітента sanzharevsky@xtz.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії 27.04.2017 

 (дата) 

2. Річна інформація 
опублікована у 

№ 81 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної 
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 

  
28.04.2017 

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання)  (дата) 

3. Річна інформація 
розміщена на сторінці xtz.ua 

в мережі 
Інтернет 28.04.2017 

  (адреса сторінки)   (дата) 
 

mailto:sanzharevsky@xtz.com.ua


Зміст 

 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб   

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   

5. Інформація про рейтингове агентство   

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

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента   

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди   

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента X 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   

4) інформація про похідні цінні папери   

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом 
звітного періоду   

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   

5) інформація про собівартість реалізованої продукції   

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів   

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів   

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення 
яких є заінтересованість   

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій   

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям   

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у 
складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 
іпотечних активів до складу іпотечного покриття   



4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та 
інших активів на кінець звітного періоду   

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які 
складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року   

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 
включено до складу іпотечного покриття 

  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   

23. Основні відомості про ФОН   

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   

27. Правила ФОН   

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)   

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність   

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку (у разі наявності) X 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску 
боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)   

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва) 

  

34. Примітки  
Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не додається з наступних причин: 
Товариство не приймає участi у створеннi юридичних осiб 
Посада корпоративного секретаря в Товариствi не передбачена 
Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств. 
Фiзичних осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента - немає. 
Посадовi особи акцiями Товариства не володiють. 
Емiтент не випускав борговi цiннi папери, по яким би надавались гарантiї третiх осiб, або похiднi цiннi папери. 
Викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду не було. 
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а також iнформацiя про собiвартiсть 
реалiзованої продукцiї не наводиться, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як 
переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за 
класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 
Рiшення про попереднє надання згоди та про надання згоди на вчинення значних правочинiв у звiтному роцi не 
приймались. 
Рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у звiтному роцi не 
приймались. 
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не наводиться оскiльки емiтент не розмiщував цiльовi облiгацiї пiдприємства, 
виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва. 
 
Iншої iнформацiї, передбаченої до розкриття, немає. 
 
 
 
 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування  Публічне акціонерне товариство  "Харківський 
тракторний завод ім. С.Орджонікідзе" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 
юридичної особи ( за наявності )  АВ № 509361 

3. Дата проведення державної реєстрації  30.12.1994 

4. Територія (область)  Харкiвська область 

5. Статутний капітал (грн.)  4350070.00 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 0.000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 
що передано до статутного капіталу державного 
(національного) акціонерного товариства та/або 
холдингової компанії 

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 2828 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

28.30  ВИРОБНИЦТВО МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ТА ЛІСОВОГО 
ГОСПОДАРСТВА 

 46.61  ОПТОВА ТОРГІВЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ МАШИНАМИ Й 
УСТАТКОВАННЯМ 

 52.29  ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ТРАНСПОРТУ 
10. Органи управління 
підприємства 

- 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

 АБ "Південний" 

2) МФО банку  328209 

3) Поточний рахунок  26008040028489 

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

 - 

5) МФО банку  - 

6) Поточний рахунок  - 
 



12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав 
Дата закінчення 

дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Дозвiл на спецiальне водокористування                                                                                                                                                                                                            № 04.01-10-539А/Хар  21.07.2015 Департамент екології та природних ресурсів Харківської 
обласної державної адміністрації                                                                                                                           23.07.2018                                                                                          

Опис д/н 

Збирання первинна обробка вiдходiв i брухту 
дорогоцiнних металiв та дорогоцiнного 

камiння, дорогоцiнного камiння 
органогенного утворення, 
напiвдорогоцiнного камiння                                                                                          

Серiя АД № 036471    22.08.2012 Державна пробiрна служба України                                      .  .                                                               

Опис дн 

Медична практика                                                                                                                                                                                                      Серiя АГ № 599147    07.11.2011 Мiнiстерство охорони здоров'я                                                                                                                                                            .  .                                                                                              

Опис д/н 

На право здійснювати торговельну 
діяльність, діяльність з надання побутових 
послуг, діяльність з обміну готівкових 

валютних цінностей, діяльність з надання 
послуг у сфері грального бізнесу                                                                  

ТПВ № 044904         д/н ДПІ Орджонікідзівського району                                                                                                                                                                                                                                31.10.2016                                       

Опис Товариство планує продовжувати термiн дiї. 

На використання джерел iонiзуючого 
випромiнювання                                                                                                         серiя ОВ № 070052    28.01.2009 Схiдна державна iнспекцiя з ядерної та радiацiйної безпеки 

державного комiтету ядерного регулювання                        28.01.2020                                                                                          

Опис д/н 

Придбання, зберiгання, знищення, 
використання прекурсорiв (список 2 таблицi 

IV) "Перелiк наркотичних засобiв, 
психотропних речовин i прекурсорiв"                                                                                                             

АЕ № 195085          13.05.2013 Державна служба України з контролю за наркотиками                                                                                                                                                                                            19.04.2018                                                                                          

Опис Товариство планує продовжувати термiн дiї. 

 



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

Найменування юридичної особи засновника та/або 
учасника 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи 
засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

Мiнiстерство машинобудування, вiйськово-
промислового комплексу i конверсiї України 00013942 03035 Київська область - м.Київ вул. Сурiкова, буд. 3   0.000000000000 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

   0.000000000000 

Усього   0.000000000000 

 



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

 
 
1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї 
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Карташова Любов Олексiївна 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження 1979 
5. Освіта** вища 
6. Стаж роботи (років)** дн 
7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ЗАТ "Курганспецмаш", Генеральний директор 
 

8. Дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

24.04.2015 на три роки 

9. Опис    Повноваження та обов'язки визначенi Статутом. 
Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Карташової Любов Олексiївни припинено 27.04.2016 загальними 
зборами акцiонерiв (протокол б/н вiд 27.04.2016).  
Посадова особа не отримує винагороду. 
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. 
Попереднi посади - Генеральний директор. 
Особа обiймає посаду Генерального директора ЗАТ "Курганспецмаш" (125009, Росiя, м.Москва, Дегтярний 
провулок, б.5, будiвля 2).   
Паспортнi данi посадової особи не мiстять такого реквiзиту як "серiя", у зв'язку з тим, що посадова особа не 
є громадянином України. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе. 
 
1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї 
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Сорокiн Андрiй Вiкторович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження 0 
5. Освіта** д/н 
6. Стаж роботи (років)** 0 
7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Директор Контрольно-ревiзiйного департаменту Служби 
внутрiшнього аудиту 

8. Дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

24.04.2015 на три роки 

9. Опис    Повноваження та обов'язки визначенi Статутом. Повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Сорокiна 
Андрiя Вiкторовича припинено 27.04.2016 загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н вiд 27.04.2016). 
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не отримує винагороду. 
Попереднi посади: Директор Контрольно-ревiзiйного департаменту Служби внутрiшнього аудиту. Iншi 
посади на iнших пiдприємствах: Директор Контрольно-ревiзiйного департаменту Служби внутрiшнього 
аудиту. Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе. 
 
1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї 
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Хворостiнiн Олександр Володимирович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження 0 
5. Освіта** д/н 
6. Стаж роботи (років)** 0 
7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Менеджер Директор Контрольно-ревiзiйного департаменту  
Служби внутрiшнього аудиту 

8. Дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

24.04.2015 на три роки 

9. Опис    Повноваження та обов'язки визначенi Статутом. Повноваження Члена ревiзiйної комiсiї 
Хворостiнiна Олександра Володимировича припинено 27.04.2016 загальними зборами акцiонерiв (протокол 
б/н вiд 27.04.2016). Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не 
отримує винагороду. Попереднi посади: Менеджер Директор Контрольно-ревiзiйного департаменту  Служби 
внутрiшнього аудиту. Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе. 
 



1. Посада Головний бухгалтер 
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Смiрних Свiтлана Олексiївна 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження 1974 
5. Освіта** дн 
6. Стаж роботи (років)** дн 
7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

АТ "ХТЗ", заступник головного бухгалтера по 
загальногосподарським операцiям, податкам та звiтностi 

8. Дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

09.11.2012 до моменту припинення трудових вiдносин з 
Товариством 

9. Опис    Повноваження та обов'язки, визначенi посадовою  iнструкцiєю. Розмір виплаченої винагороди, в 
тому числі в натуральній формі, 888 557.70 грн. Змін у звітному році не було. Непогашених судимостей за 
посадовi та корисливi злочини не має. Попереднi посади -  заступник головного бухгалтера по 
загальногосподарським операцiям, податкам та звiтностi. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
iншої iнформацiї про себе. 
 
1. Посада Генеральний директор 
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Губiн Владислав Валерiйович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження 1974 
5. Освіта** вища 
6. Стаж роботи (років)** дн 
7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

д/н 

8. Дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

15.07.2013 на 10 рокiв 

9. Опис    Повноваження та обов'язки: без довiреностi (доручення) представляє Товариство у вiдносинах з 
установами, пiдприємствами, органiзацiями, органами державної влади в Українi та за її межами, має право 
першого пiдпису на банкiвських документах, веде переговори вiд iменi Товариства, укладає договори, угоди, 
контракти в межах компетенцiї та в порядку, визначеному цим Статутом i т. iн. Розмір виплаченої 
винагороди було вствновлено відповідно до штатного розкладу. 
Генеральний директор Губiн Владислав Валерiйович звiльнений 09.03.2016. Рiшення прийнято на засiданнi 
Наглядової ради (протокол № 14 вiд 09.03.2016). 
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе. 
 
 
1. Посада Голова Наглядової ради 
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Зосiмов Олексiй Iванович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження дн 
5. Освіта** дн 
6. Стаж роботи (років)** дн 
7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

дн 

8. Дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

27.04.2016 на 1 рік 

9. Опис    Повноваження та обов'язки визначенi Статутом.  
Членом Наглядової ради обраний 30.09.2014, Головою Наглядової ради Зосiмов Олексiй Iванович обраний 
09.03.2016 на засiданнi Наглядової ради (протокол № 13 вiд 09.03.2016). Повноваження Голови Наглядової 
ради Зосiмова Олексiя Iвановича припинено 27.04.2016 загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н вiд 
27.04.2016).  
Член Наглядової ради Зосiмов Олексiй Iванович обрано 27.04.2016 загальними зборами акцiонерiв 
(протокол б/н вiд 27.04.2016). Посадова особа була обрана до набрання чинності Рішенням НКЦПФР від 
01.06.2017 № 402, яким було затверджено вимоги до інформації про кандидатів до складу Наглядової ради 
Товариства, що містьиться у бюлетені для кумулятивного голосування. Тому інформація про те, чи була 
посадова особа акціонером, представником акціонера або незалежним директором, відсутня. 
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. 
Посадова особа не отримує винагороду. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе. 
 



 
1. Посада Член Наглядової ради 
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Шевченко Вячеслав Григорович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження дн 
5. Освіта** дн 
6. Стаж роботи (років)** дн 
7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

дн 

8. Дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

27.04.2016 на 1 рік 

9. Опис    Повноваження та обов'язки визначенi Статутом.  
Повноваження Член Наглядової ради Шевченко Вячеслав Григорович припинено 27.04.2016 загальними 
зборами акцiонерiв (протокол б/н вiд 27.04.2016).  
Член Наглядової ради Шевченко Вячеслав Григорович обрано 27.04.2016 загальними зборами акцiонерiв 
(протокол б/н вiд 27.04.2016). Посадова особа була обрана до набрання чинності Рішенням НКЦПФР від 
01.06.2017 № 402, яким було затверджено вимоги до інформації про кандидатів до складу Наглядової ради 
Товариства, що містьиться у бюлетені для кумулятивного голосування. Тому інформація про те, чи була 
посадова особа акціонером, представником акціонера або незалежним директором, відсутня. Повноваження 
Члена Наглядової ради Шевченка Вячеслава Григоровича припинено з 24.05.2016 за власним бажанням 
вiдповiдно до п. 9.4.2.1. Статуту товариства та ст.57 п.1 пп.1 Закону України "Про акцiонернi товариства" 
Змiни вiдбулись на пiдставi письмового повiдомлення вiд члена Наглядової ради Шевченка В.Г. про 
складання повноважень вiд 10.05.2016.  
Акціями Товариства не володіє. 
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. 
Посадова особа не отримує винагороду. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе. 
 
 
1. Посада Член Наглядової ради 
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

АЛПОРТ ЕНТЕРПРАЙЗИЗ ЛIМIТЕД (ALPORT 
ENTERPRISES LIMITED 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

1379442 

4. Рік народження  
5. Освіта**  
6. Стаж роботи (років)**  
7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

 

8. Дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

30.09.2014 на 3 роки згiдно Статуту Товариства 

9. Опис    30.09.2014 р. прийнято рiшення про обрання члена Наглядової ради АЛПОРТ ЕНТЕРПРАЙЗИЗ 
ЛIМIТЕД (ALPORT ENTERPRISES LIMITED, Реєстрацiйний №1379442, мiсцезнаходження Трайден 
Чемберз, п/с 146, Роуд Таун, Тортола, Британськi Вiргiнськi острови) без уповноваженого представника. 
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 30.09.2014р.).  
Посадова особа є акціонером. Винагороди не отримує. 
Повноваження припинено 27.04.2016 загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н вiд 27.04.2016). 
 
 
1. Посада Генеральний директор 
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Коваль Андрiй Анатолiйович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження д/н 
5. Освіта** вища 
6. Стаж роботи (років)** дн 
7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

д/н 

8. Дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

10.03.2016 10 рокiв 

9. Опис    Повноваження та обов'язки: без довiреностi (доручення) представляє Товариство у вiдносинах з 
установами, пiдприємствами, органiзацiями, органами державної влади в Українi та за її межами, має право 
першого пiдпису на банкiвських документах, веде переговори вiд iменi Товариства, укладає договори, угоди, 



контракти в межах компетенцiї та в порядку, визначеному цим Статутом i т. iн. Розмір виплаченої 
винагороди, в тому числі в натуральній формі, 219 427,19 грн.  
Генеральний директор Коваль Андрiй Анатолiйович призначено з 10.03.2016. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, - Генеральний 
директор. Рiшення прийнято на засiданнi Наглядової ради (протокол № 15 вiд 09.03.2016). 
Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе. 
 
 
1. Посада Член Наглядової ради 
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Лисицький Артем Геннадiйович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження д/н 
5. Освіта** вища 
6. Стаж роботи (років)** дн 
7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

д/н 

8. Дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

27.04.2016 на 1 рік 

9. Опис    Член Наглядової ради Лисицький Артем Геннадiйович обрано 27.04.2016. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, 
якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, - заступник директора департаменту, директор. Рiшення прийнято 
загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н вiд 27.04.2016).  
Посадова особа є представником акцiонера РОУЗIЛЕНД ЕНДЖIНIРIНГ ЛIМIТЕД (ROSILAND 
ENGINEERING LIMITED, 217143).  
Винагороди не отримує. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе. 
 
 
1. Посада Член Наглядової ради 
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Семенов Руслан Володимирович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження д/н 
5. Освіта** д/н 

 
 

6. Стаж роботи (років)** дн 
7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

д/н 

8. Дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

27.04.2016 на 1 рік 

9. Опис    Член Наглядової ради Семенов Руслан Володимирович обрано 27.04.2016. Особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, - заступник директора департаменту. Рiшення прийнято 
загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н вiд 27.04.2016).   
Посадова особа є представником акцiонера КАЛВЕРТОН IСТЕБЛIШМЕНТ ЛIМIТЕД (CALVERTON 
ESTABLISHMENT LIMITED, 1064688).  
Винагороди не отримує. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе. 
 
 
1. Посада Член Наглядової ради 
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Бiрюк Олександр Сергiйович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження д/н 
5. Освіта** д/н 
6. Стаж роботи (років)** дн 
7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

д/н 

8. Дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

27.04.2016 на 1 рік 



9. Опис    Член Наглядової ради Бiрюк Олександр Сергiйович обрано 27.04.2016. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, 
якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, - заступник директора. Рiшення прийнято загальними зборами 
акцiонерiв (протокол б/н вiд 27.04.2016).  
Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "БРИЗ 2007" (код за ЄДРПОУ 35430441).  
Винагороди не отримує. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе. 
 
 
1. Посада Член ревiзiйної комiсiї 
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Пронiна Тетяна Вiкторiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження д/н 
5. Освіта** д/н 
6. Стаж роботи (років)** дн 
7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

д/н 

8. Дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

27.04.2016 на 5 рокiв 

9. Опис    Член ревiзiйної комiсiї Пронiна Тетяна Вiкторiвна обрано 27.04.2016. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, 
якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, - корпоративний секретар. Рiшення прийнято загальними зборами 
акцiонерiв (протокол б/н вiд 27.04.2016).  
Винагороди не отримує. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе. 
 
 
1. Посада Член ревiзiйної комiсiї 
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Соколенко Олександр Вiкторович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження д/н 
5. Освіта** д/н 
6. Стаж роботи (років)** дн 
7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

д/н 

8. Дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

27.04.2016 на 5 років 

9. Опис    Член ревiзiйної комiсiї Соколенко Олександр Вiкторович обрано 27.04.2016. Особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, - директор. Рiшення прийнято загальними зборами 
акцiонерiв (протокол б/н вiд 27.04.2016).  
Винагороди не отримує. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе. 
 
 
1. Посада Член ревiзiйної комiсiї 
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Троценко Артем Володимирович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження д/н 
5. Освіта** д/н 
6. Стаж роботи (років)** дн 
7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

д/н 

8. Дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

27.04.2016 на 5 років 

9. Опис    Член ревiзiйної комiсiї Троценко Артем Володимирович обрано 27.04.2016. Особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, - заступник директора. Рiшення прийнято загальними 
зборами акцiонерiв (протокол б/н вiд 27.04.2016).  
Винагороди не отримує. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе. 



 
 
1. Посада В.о. Генерального директора 
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Шевченко Вячеслав Григорович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження д/н 
5. Освіта** д/н 
6. Стаж роботи (років)** дн 
7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

д/н 

8. Дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

25.05.2016 до прийняття Наглядовою радою рiшення про 
повернення до виконання обов'язкiв Генерального директора 

9. Опис    Покладено виконання обов'язкiв та повноважень Генерального директора на Шевченка 
Вячеслава Григоровича з 25.05.2016 (дата вчинення дiї 25.05.2016). Розмір виплаченої винагороди, в тому 
числі в натуральній формі, 634 027.91 грн. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв, - заступник директора, член Наглядової ради. Рiшення прийнято Наглядовою радою 
(протокол засiдання № 18 вiд 25.05.2016).  
Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе. 
 
 
 



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних 
акціонерних товариств) 

Кількість за видами акцій 
Найменування юридичної особи 

Ідентифікацій
ний код 
юридичної 
особи 

Місцезнаходження Кількість акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) прості іменні   привілейовані 
іменні 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю  "БРИЗ 2007" 35430441 03118 Київська область - м.Київ 

проспект Червонозоряний, 128 3960000 22.758254464871 3960000 0 

Golden Property  Enterprises Limited 1374987 

Британськi Вiргiнськi  острови 3136 
Київська область Tortola, Akara Bldg. 

Road Town 24 De Castro Street, 
Wickhams Cay 1 

3119712 17.92909079624 3119712 0 

Calverton Establishment Limited 1064688 
Британськi Вiргiнськi  острови 3321 
Київська область - Road Town 

Тортола, P.O. Box 3321 
3785115 21.753184431515 3785115 0 

Alport Enterprises Limited 13779442 
Британськi Вiргiнськi  острови 146 
Київська область - Road Town Trident 

Chambers, P.O. Box 146 
4526816 26.015765263547 4526816 0 

Кількість за видами акцій 
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) прості іменні   привілейовані 
іменні 

Усього 15391643 88.456294956173 15391643 0 

 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 
Чергові Позачергові Вид загальних зборів X   

Дата проведення 27.04.2016 
Кворум зборів 67.6113 

Опис Порядок денний (перелiк питань, винесених на голосування): 
1.  Вибори лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства. 
2.  Затвердження звiту Виконавчого органу про результати господарської дiяльностi за 2014 рiк. 
3.  Затвердження звiту Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2014 рiк. 
4.  Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк. Затвердження рiчних 
результатiв дiяльностi Товариства за 2014 рiк. 
5.  Затвердження порядку розподiлу прибутку/збиткiв за результатами дiяльностi в 2014 роцi. 
6.  Про внесення змiн до Статуту та затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї. 
7.  Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї i обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 
 
Пропозицiї до порядку денного було внесено членами Наглядової ради.  
Всi питання порядку денного розглянутi. Затвердженi звiти Правлiння, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї, 
рiчнi результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, зокрема баланс та звiт про фiнансовi 
результати за 2015 рiк. У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку вирiшено дивiденди не сплачувати. Переобрано 
Наглядову раду i Ревкомiсiю. 

 
 
 



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

Аудиторська фiрма у формі Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"КРАТ-АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23413650 
Місцезнаходження 04050 м. Київ - м.Київ вул. Мельникова, 12 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

свiдоцтво № 0718 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

26.01.2001 

Міжміський код та телефон 050-368-16-79 
Факс - 
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з 

питань оподаткування 
Опис Проведення аудиторської перевiрки з наданням аудиторського висновку за 

пiдсумками дiяльностi пiдприємства; здiйснення методичної допомоги у 
складаннi бухгалтерської та податкової звiтностi. 

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

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 
Місцезнаходження 04071 м. Київ - м.Київ вул. Нижній Вал, 17/8 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

2092 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-04 
Факс (044) 591-04-04 
Вид діяльності Депозитарна діяльність центрального депозитарію 
Опис З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. Опис на сайтi 

http://www.csd.ua 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондовий центр 
"Спiвдружнiсть" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23467723 
Місцезнаходження 61145 Харкiвська область . м. Харкiв вул. Космiчна, 26 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

АЕ № 263449 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

01.10.2013 

Міжміський код та телефон (057) 7140-190, 754-46-00 
Факс 754-49-00 
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. 

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи. 
Опис Ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв бездокументарної 

форми випуску ЦП, зберiгання цiнних паперiв за договорами власникiв 
тощо. 
Договiр мiж емiтентом та зберiгачем на вiдкриття рахункiв в ЦП власникам 
акцiй № 65/Е вiд 03.03.2011р. 

http://www.csd.ua


X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 
зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування та 
форма випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 
акцій (штук) 

Загальна 
номінальна 
вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24.02.2011 37/20/1/11 

Харкiвське 
територiальне 
управлiння  
ДКЦПФР 

UA4000114284 
Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Бездокументарнi 
iменнi 0.25 17400280 4350070.00 100.000000000

000 

Опис Цiннi папери товариства у звiтному роцi не брали участi в органiзованих ринках. Фактiв лiстiнгу/делiстiнгу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах у звiтному 
роцi не було. 

 



2. Відомості про облігації емітента ( для кожного непогашеного випуску облігацій ) 

1) процентні облігації 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску 

Найменування органу, 
що зареєстрував 

випуск 

Номінальна 
вартість 

(грн.) 

Кількість у 
випуску (штук) 

Форма 
існування та 
форма випуску 

Загальна 
номінальна 
вартість (грн. 

Процентна 
ставка за 
облігаціями 
(у відсотках) 

Термін 
виплати 
проценітв 

Сума 
виплаченого 
процентного 
доходу у 
звітному 

періоді (грн.) 

Дата 
погашення 
облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

23.12.2005 484/2/05 ДКЦПФР         1000.00     110000 Бездокументарн
i iменнi 110000000.00 9.0000000000

00 .  . 0.00 27.12.2010 

Опис Термiни виплати процентiв: 28.12.2006, 28.12.2007, 27.12.2008, 27.12.2009, 27.12.2010. Iншi процентнi облiгацiї, крiм вказаних, не випускались.   
Облiгацiї погашенi, випуск не анульовано. 

 
 

2) дисконтні облігації 
Дата 

реєстрації 
випуску 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску 

Найменування органу, що 
зареєстрував випуск 

Номінальна 
вартість (грн.) 

Кількість у 
випуску 
(штук) 

Форма існування та форма 
випуску 

Загальна 
номінальна 
вартість (грн. 

Дата 
погашення 
облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 

д/н              0.00          0 д/н 0.00 д/н 
Опис  

 
 

3) цільові ( безпроцентні ) облігації 
Дата 

реєстрації 
випуску 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску 

Найменування органу, 
що зареєстрував випуск 

Номінальна 
вартість 

(грн.) 

Кількість у 
випуску 
(штук) 

Форма існування та 
форма випуску 

Загальна 
номінальна 
вартість (грн. 

Найменування товару 
(послуги), під який 
здійснено емісію 

Дата 
погашення 
облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

д/н              0.00          0 д/н 0.00  д/н 



XI. Опис бізнесу 
 

 Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
 
Харківський тракторний завод розпочав виробництво продукції 01.10.1930 року як 
державне підприємство. У грудні 1994 року Міністерством машинобудування, 
військово-промислового комплексу і конверсії України підприємство проведено 
приватизація майна, підприємство перетворено у ВАТ "Харківський тракторний завод 
ім. С.Орджонікідзе" відповідно до Указу Президента України від 15.06.93 № 210/93 
"Про корпоратизацію державних підприємств". Підприємство являє собою виробничий 
комплекс, об'єкти якого розташовані на земельній ділянці площею 432 га. 
Підприємство має розвинені енерго-, тепло та комунікаційні мережі, автономну 
систему водопостачання, комплекс очисних споруд, зручні автомобільні та залізничні 
колії. На підприємстві встановлено більш як 13 тис. одиниць металорізального, 
ковальсько-пресового, ливарного, зварювального та іншого обладнання. 
На підставі рішення загальних зборів акціонерів від 30.11.2010 щодо приведення 
діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні 
товариства", було змінено тип та найменування Товариства на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД ІМ. С.ОРДЖОНІКІДЗЕ" (дата реєстрації змін 
18.02.2011). 
Інших змін у звітному періоді не було. 
 
 
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх 
звітних періодів 
 
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй в товариствi не створювалось. Існуюча структура 
оптимальна для нормальної дiяльностi пiдприємства. Товариство очолює Генеральний 
директор. Вищим органом товариства є загальнi збори акцiонерiв. Змiн в 
органiзацiйнi структурi не було. 
 
 
 
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 
 
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 1941. 
Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб) - 170. 
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, 
тижня) (осіб) - 1628. 
Фонд оплати праці (всього) - 69 222,3 грн. 
Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно 
попереднього року: зменшення до 54,0%. 
Кадрова програма, в тому числі, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації 
працівників потребам Товариства. Щороку розробляється річний план розвитку та 
підвищення кваліфікації персоналу заводу, періодично оновлюються програми 
навчання. Створена і діє кваліфікаційна комісія з присвоєння розрядів по всім 
виробничим професіям основного і допоміжного виробництва, атестаційна комісія з 
присвоєння категорій фахівцям. 
 
 
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 
 
не належить до будь-яких об'єднань підприємств 
 



Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 
 
Вiдсутня 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
 
протягом звітного року не надходили. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
 
Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності здійснюється 
відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні" та відповідає вимогам МСФЗ. Підприємство оцінило об'єкти основних засобів 
на дату переходу на МСФЗ за їх справедливою вартістю та буде в подальшому 
використати цю справедливу вартість як доцільну собівартість на цю дату - 
01.01.2012. В подальшому придбання основних засобів буде відображенено в обліку за 
фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження і 
виготовлення. 
Нарахування амортизації основних засобів проводиться у відповідності з податковим 
законодавством. Для нарахування амортизації основних засобів, нематеріальних 
активів, інших нематеріальних активів застосовувався прямолінійний метод, для 
малоцінних нематеріальних активів - 100 % вартість у перший місяць їх 
використання. 
Запаси, включаючи сировину, тару, готову продукцію, товари для перепродажу, МШП на 
складі обліковуються за собівартістю згідно з МСФЗ. Для оцінки вартості запасів 
при використанні їх у виробництві, для продажу або іншого вибуття застосовуються 
наступні методи:- при відпусканні їх у виробництво - за методом середньозваженої 
собівартості, при продажу або іншому вибутті - метод ідентифікованої собівартості 
відповідної одиниці запасів. Фінансові інвестиції обліковуються у відповідності з 
МСФЗ 9 "Фінансові інструменти". Фінансові активи, зобов'язання та інструмент 
власного капіталу оцінюються та обліковуються згідно з МСФЗ" Фінансові 
інструменти". 
 
 
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або 
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; 
 
Основні види діяльності (за КВЕД): 
- Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства; 
- Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуваанням; 
- Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами 
харчування, напоями та тютюновими виробами; 
- Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; 
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 



- Будівництво житлових і не житлових будівель. 
 
Основною продукцією АТ "ХТЗ" є сільськогосподарські трактори різних модифікацій, 
зокрема: - енергонасичені колісні трактори загального призначення потужністю від 
35 до 180 к.с. різних модифікацій; - гусеничні трактори потужністью 180-190 к.с, - 
запасні частини для тракторів виробництва ХТЗ, - сталеві та чавунні відливки, 
гарячі штампування для інших підприємств, що постачаються по кооперації. 
Виробництво зазначеної продукції є вкрай необхідним для сільського господарства 
України в зв'язку зі зношуванням машино-тракторного парку держави на 70-90 %, 
однак продукція потребує підвищення рівня конкурентоспроможності та якості. Збут 
продукції є сезонним, тому виробництво має нерівномірну загрузку по місяцям року. 
Основними споживачами продукції є сільськогосподарські підприємства та фермери 
України, Росії, Казахстану, деяких країн СНГ. Продаж продукції здійснюється 
переважно за допомогою торгового партнера ТОВ "ТД ХТЗ", безпосередньо 
підприємством шляхом укладання контрактів зі споживачами та фінансовими 
посередниками, через дилерську мережу. 
Протягом 2015 р. сільськогосподарське машинобудування перебувало у кризі через 
різні обставини. Свідченням цього є відсутність державної фінансової підтримки 
галузі, значне скорочення обсягів виготовлення продукції та кількості працюючих у 
галузі, орієнтація на зарубіжну сільськогосподарську техніку, зупинка технічного 
переозброєння підприємств галузі та інші негативні наслідки. Тривалий час 
знаходиться у тяжкому стані також АТ "ХТЗ". Основними джерелами отримання сировини 
та комплектуючих є підприємства та комерційні структури України, за виключенням 
поставок двигунів та деяких елементів гідрообладнання, які підприємство отримує з 
Росії та країн Європи. Значна частина сировини та комплектуючих є доступними через 
наявність декількох постачальників, однак окремі складові (мости, двигуни, 
спеціальна гідроапаратура) постачаються підприємствами-монополістами та викликають 
занепокоєність щодо ціни та термінів поставки комплектуючих. 
 
 
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 
 
Протягом останнiх п'яти рокiв на пiдприємством не здійснювалось суттевих придбань 
або відчудження основних засобів. 
 
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або 
членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені 
протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, 
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами 
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика 
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності 
інша інформація 
 
Вiдсутнi 
 
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних 
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, 
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 
зростання виробничих потужностей після її завершення 
 
Основнi засоби пiдприємства складаються з виробничих будiвель та споруд, 
складських, допомiжних примiщень, обладнання, транспорту, розвинених енерго-, 
тепло, та комунiкацiйних мереж, систем водопостачання, автомобiльних, залiзничних 
шляхiв та iншого майна. Основнi засоби практично повнiстю зосередженi на основному 
виробничому майданчику за адресою: м. Харкiв, пр. Московський, 275. Для 
органiзацiї виробництва продукцiї товариство не використовує орендоване майно. 
Виробництво продукцiї на пiдприємствi органiзовано з дотриманням усiх норм 
екологiчної безпеки. 
 



 
 
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
 
Основними проблемними питаннями в господарськiй дiяльностi товариства залишаються: 
Внутрiшнi проблеми: 
1. неефективне використання значних основних фондiв та земельних дiлянок, 
розрахованих на масове виробництво продукцiї; 
2. високий рiвень зносу основних фондiв; 
3. вiдсутнiсть обiгових коштiв на модернiзацiю i оновлення виготовленої продукцiї; 
4. нестача квалiфiкованих робочих кадрiв. 
Зовнiшнi проблеми: 
1. високий рiвень оподаткування; 
2. затримки з вiдшкодуванням ПДВ. 
 
 
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 
законодавства 
 
У звiтному перiодi виплата штрафів чи компенсацій нараховувалась та здійснювалась 
відповідно до судових спорів їз контрагентами 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
 
Фінансування діяльності підприємства протягом року здiйснювалося за рахунок 
власних коштiв товариства. 
 
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
 
На кiнець звiтного перiоду укладених, але не виконаних договорiв немає. 
 
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) 
 
Стратегія подальшої діяльності товариства передбачає реструктуризацiю пiдприємства 
i скорочення виробничих площ та виробничої земельної дiлянки, розробку нових 
зразкiв с/г i промислової технiки, комплектуючих виробiв та постановку на 
виробництво сучасних зразкiв технiки. 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 
дослідження та розробку за звітний рік 
 
Розроблено та виробляється 14 моделей тракторів, погрузчиків, бульдозерів 
сільськогосподарського призначення з двигунами потужністю від 27 до 190 к. с., а 
також промисловий трактор ТС-10 потужністю 175 к. с., 5 моделей спеціальних 
багатоцільових гусеничних машин. АТ "ХТЗ" має 46 діючих патентів на продукцію. 
 
 
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше 
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, 
стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною 
в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, 
сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається 
справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 
 
Вiдсутнi 
 
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та 



аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
 
В рамках кримінального провадження № 22016220000000075 Київським районним судом м. 
Харкова у справі № 640/5121/16-к ухвалами від 02.04.2016 та 03.04.2016 р. було 
накладено арешти на основні засоби Відповідача та грошові кошти на всіх рахунках в 
банківських установах, що призвело до зупинення виробничої діяльності в квітні 
місяці та яке триває до цього часу. 
Заборона розпорядження грошовими коштами, накладена в рамках кримінального 
провадження, не передбачала можливість здійснювати платежі, відмінні від 
заробітної плати, що виключало можливість виконання Відповідачем своїх договірних 
зобов'язань, наслідком чого стала неможливість комплектування виробництва та 
подальше зупинення господарської діяльності. 
З 18.04.2016 року АТ "ХТЗ" був вимушений ввести режим простою та зупинити роботу 
всіх структурних підрозділів. 
Арешти рахунків АТ "ХТЗ" у квітні 2016 року спричинили повну зупинку виробничої 
діяльності і як наслідок стрімке нарощування заборгованості по заробітній платі, 
за податками и зборами, перед кредиторами, які здійснили постачання товарів, перед 
постачальниками енергоносіїв. 
09.06.2016 року відбулись загальні збори кредиторів АТ "ХТЗ", на яких був 
затверджений план досудової санації підприємства у порядку, передбаченому статтею 
6 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом". 
Зазначений план санації в подальшому був затверджений господарським судом 
харківської області 14.07.2016 року у справі № 922/1882/16. 
Відповідно до плану досудової санації введено мораторій на задоволення вимог 
кредиторів, а заборгованість перед кредиторами, яка була визначена на дату 
прийняття АТ "ХТЗ" рішення про введення процедури досудової санації, а також 
заборгованість, яка виникла (збільшилась) в період часу між прийняттям прийняття 
АТ "ХТЗ" рішення про введення процедури досудової санації та, безпосередньо, 
затвердженням плану санації судом (16.05.2016-14.07.2016 рр.), є відстроченою на 
один календарний рік з дня затвердження плану санації. 
Зважаючи на те, що кримінальне провадження № 22016220000000075 було закрито лише 
на початку 2017 р., АТ "ХТЗ" буз позбавлений здійснювати виробничу діяльність у 
2016 р. 
 
 
 



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

Власні основні засоби 
(тис.грн.) 

Орендовані основні 
засоби (тис.грн.) 

Основні засоби , 
всього (тис.грн.) Найменування основних 

засобів На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

1.Виробничого призначення 818240.00
0 

803345.00
0 0.000 0.000 818240.00

0 
803345.00

0 

- будівлі та споруди 380185.00
0 

365301.00
0 0.000 0.000 380185.00

0 
365301.00

0 

- машини та обладнання 427862.00
0 

400259.00
0 0.000 0.000 427862.00

0 
400259.00

0 
- транспортні засоби 1989.000 18383.000 0.000 0.000 1989.000 18383.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 8204.000 19402.000 0.000 0.000 8204.000 19402.000 

2. Невиробничого призначення 8120.000 10436.000 0.000 0.000 8120.000 10436.000 

- будівлі та споруди 7123.000 9491.000 0.000 0.000 7123.000 9491.000 

- машини та обладнання 840.000 789.000 0.000 0.000 840.000 789.000 

- транспортні засоби 0.000 5.000 0.000 0.000 0.000 5.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 157.000 151.000 0.000 0.000 157.000 151.000 

Усього 826360.00
0 

813781.00
0 0.000 0.000 826360.00

0 
813781.00

0 
 
Пояснення :  Термін корисного використання: 
- будівель, споруд та передавальних пристроїв - 20-50 років; 
- машин та обладнання - 6-8 років; 
- транспортних засобів - 10 років, обчислювальної техніки - 5 років; 
- приладів, інвентарю - 5 років; 
- інших основних засобів - 10 років; 
первісна вартість основних засобів на 31.12.2016 склала 867944 тис.грн., сума 
зносу - 86694 тис.грн. 
Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням товариства. 
Обмеження у використанні майна встановлені ухвалою слідчого судді Кіївського 
районного суду м. Харкова від 02.04.2016 р. у справі № 640Ї/5121/16-к. 
Виробничі потужності та обладнання використовується на 69,8%. Активи утримуються в 
належному стані. Екологічні питання на використання активів підприємства не 
впливають. Планів капітального будівництва, розширення та вдосконалення основних 
засобів немає. 
 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 
Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -446358 225424 

Статутний капітал (тис.грн.) 4350 4350 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 4350 4350 
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до п.2 ст.14 розжд. ІІІ Закону України 

"Про акціонерні товариства". Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: 
Власний капітал (вартість чистих активів) товариства = сукупна вартість активів товариства - 
вартість його зобов'язань перед іншими особами. 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів (-446358.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного 
капіталу (4350.000 тис.грн.). Це не відповідає статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. 

 



3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнен

ня 

Непогашена 
частина 
боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 
коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 43364.00 Х Х 
Кредит АТ "Приватбанк" 07.09.2015 5367.00 34.000 20.12.2016 
Кредит АТ "ФIДОБАНК" 15.06.2015 8000.00 37.000 14.06.2016 
Кредит ПАТ "Банк Восток" 06.06.2016 18950.00 22.000 01.08.2017 
Кредит АБ "Пiвденний" 09.06.2016 10948.00 20.000 30.05.2017 
ПАТ "Держ.Ощадбанк" 27.12.2002 99.00 0.000 31.03.2064 
Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 
у тому числі за облігаціями (за кожним 
випуском) : 

Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 
похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

Х 0.00 Х Х 

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

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 25010.00 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 168246.00 Х Х 
Інші зобов'язання та забезпечення Х 1284796.00 Х Х 
Усього зобов'язань та забезпечень Х 1521416.00 Х Х 
Опис д/н 
 



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

Дата 
виникнення 

події 

Дата 
оприлюднення 
повідомлення у 
стрічці новин 

Вид інформації 

1 2 3 
09.03.2016 14.03.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                          
27.04.2016 28.04.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                          
24.05.2016 26.05.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                          
25.05.2016 26.05.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                          

 



 ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Загальні збори акціонерів 
 
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ? 

 Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 
1 2016 2 1 
2 2014 2 1 
3 2015 1 0 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? 

 Так Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори   X 
Акціонери   X 
Депозитарна установа X   
Інше немає 
 
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 відсотків      X 
 
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 
 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ? 
 Так Ні 
Реорганізація   X 
Додатковий випуск акцій      X 
Унесення змін до статуту X   
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства      X 
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства      X 
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X   
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X 
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X   
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді     
Інше немає 
 
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     
Виконавчий орган     
Ревізійна комісія (ревізор)     
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 
і більше відсотків простих акцій товариства 

  

Інше (зазначити)   
 
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :   
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 
  

 



Органи управління 
 

Який склад наглядової ради (за наявності) ? 
 (осіб) 
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3 
кількість членів наглядової ради - акціонерів 0 
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів 1 
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів 0 
кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 
кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 
кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 
відсотками акцій 1 

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 
відсотками акцій 0 

 
Чи проводила наглядова рада самооцінку ? 
 Так Ні 

Складу   X 
Організації   X 
Діяльності   X 
Інші (запишіть) - 
 
У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація 
щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою 
поставлених завдань : 
- 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 5 
 
Які саме  комітети  створено  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ? 
 Так Ні 
Стратегічного планування                                  X 
Аудиторський     X 
З питань призначень і винагород                           X 
Інвестиційний     X 
Інші (запишіть)                                        д/н Наглядова рада комiтети не створювала. 
 

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

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :  
  
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Ні 
 
Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою                             X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 
вартості акцій    X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди           X   
Інше            немає 
 
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 (запишіть)                                                                          немає 



 
Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства   X   

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

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

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

Інше (запишіть)            немає 
 
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? 
 

 
Загальні 
збори 

акціонерів 

Наглядова 
рада 

Виконавчий 
орган 

Не належить до 
компетенції 

жодного органу 
Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії)                       Так Так Так Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Ні Ні 
Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів виконавчого органу Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів наглядової ради Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів наглядової ради Так Так Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів виконавчого 
органу 

Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій Так Так Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора       Ні Ні Так Ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів Ні Так Так 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 Ні 
Положення про загальні збори акціонерів                   X 



Положення про наглядову раду                              X 
Положення про виконавчий орган     X 
Положення про посадових осіб акціонерного товариства      X 
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                          X 
Положення про акції акціонерного товариства               X 
Положення про порядок розподілу прибутку                  X 
Інше (запишіть)          немає 
 
 
 
 
Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

 

Інформація 
розповсюд
жується на 
загальних 
зборах 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється в 
загальнодоступній 
базі НКЦПФР про 
ринок цінних 
паперів 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному 
товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 
акціонера 

Інформація 
розміщуєтьс
я на власній 
інтернет 
торінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності Так Так Так Так Так 

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

Ні Так Ні Ні Ні 

Інформація про склад органів 
управління товариства Так Так Так Ні Ні 

Статут та внутрішні 
документи Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Ні Ні 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні 

 
Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  
фінансової звітності? (так/ні)  Так 
 
 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  
зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років? 
 Так Ні 
Не проводились взагалі                                    X 
Менше ніж раз на рік                                      X 
Раз на рік                                              X   
Частіше ніж раз на рік                                    X 
 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів       X 
Наглядова рада                                          X   
Виконавчий орган                        X   
Інше (запишіть)                                        немає 
 
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так 
 
З якої причини було змінено аудитора? 
 Так Ні 
Не задовольняв професійний рівень                         X 
Не задовольняли умови договору з аудитором              X   
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів                X 
Інше (запишіть)                                        немає 
 
Який орган   здійснював   перевірки   фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в 
минулому році? 



 
 Так Ні 
Ревізійна комісія ( ревізор )                                       X   
Наглядова рада                                          X   
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства        X 
Стороння компанія або сторонній консультант             X   
Перевірки не проводились                                  X 
Інше (запишіть)                                        д/н 
 
 
З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 
 
 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 відсотків голосів                                     X 
Інше (запишіть)                                        д/н 
 
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом  останнього року   платні   послуги   консультантів   у  
сфері  корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)   Так 
 
 
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління 
 
Чи планує  ваше  акціонерне  товариство  залучити  інвестиції  кожним з цих способів протягом наступних 
трьох років? 
 
 Так Ні 
Випуск акцій                                              X 
Випуск депозитарних розписок                              X 
Випуск облігацій                                          X 
Кредити банків                                          X   
Фінансування з державного і місцевих бюджетів             X 
Інше (запишіть)                                        немає 
 
Чи планує   ваше   акціонерне  товариство  залучити  іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ? 
 
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором       
Так, плануємо розпочати переговори                        
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році      
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років                                     
Не визначились                                          X 
 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом 
наступних трьох років?  (так/ні/не визначились)     Так 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності  на  акції  у  депозитарній  системі  
України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Ні 
 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  
Ні 
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління 
вкажіть дату його прийняття:      ;  
яким органом управління прийнятий: д/н 
 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) 
корпоративного управління? (так/ні)  Ні;  



укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н 
 
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,  
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 
такого відхилення протягом року.  
 д/н 

 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2017 01 01 
Підприємство   Публічне акціонерне товариство  "Харківський тракторний 
завод ім. С.Орджонікідзе" 

за ЄДРПОУ 05750295 

Територія  ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 6310138200 
Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності  ВИРОБНИЦТВО МАШИН І 
УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

за КВЕД 28.30 

Середня кількість працівників  2828   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 61007 Харкiвська область м.Харкiв, пр-т Московський, 275, т.(0572) 
95-77-25 
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2016 р.  

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 
 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець звітного 
періоду 

                                                  1 2 3 4 
I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 
 

1000 1502 1209 

первісна вартість 1001 4155 4188 
накопичена амортизація 1002 2653 2979 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- 
Основні засоби 1010 793388 781250 
первісна вартість 1011 838164 867944 
знос 1012 44776 86694 
Інвестиційна нерухомість 1015 32972 32531 
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 35329 35420 
Знос інвестиційної нерухомості 1017 2357 2889 
Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 
 

1030 -- -- 

інші фінансові інвестиції 1035 78776 111480 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 65 47 
Відстрочені податкові активи 1045 -- -- 
Інші необоротні активи 1090 -- -- 
Усього за розділом I 1095 906703 926517 
II. Оборотні активи  
Запаси 1100 101921 78168 

Виробничі запаси 1101 60001 54974 
Незавершене виробництво 1102 24075 19023 
Готова продукція 1103 17280 3822 
Товари 1104 565 349 
Поточні біологічні активи 1110 -- -- 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 1125 16586 33588 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
 

1130 15592 21136 

з бюджетом 1135 5546 1446 
у тому числі з податку на прибуток 1136 31 31 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1901 3436 
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 
Гроші та їх еквіваленти 1165 1173 9414 
Готівка 1166 30 21 
Рахунки в банках 1167 1143 9393 
Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- 



Інші оборотні активи 1190 422 1374 
Усього за розділом II 1195 143141 148562 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 1200 -- -- 

Баланс 1300 1049844 1075079 



 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного року 

На кінець звітного 
періоду 

                                                   1 2 3 4 
І. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал  
 

1400 4350 4350 

Капітал у дооцінках 1405 329459 325034 
Додатковий капітал 1410 -- -- 
Резервний капітал 1415 -- -- 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -108385 -775742 
Неоплачений капітал 1425 -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- -- 
Усього за розділом I 1495 225424 -446358 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
 

1500 78187 91058 

Довгострокові кредити банків 1510 16 99 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 70821 64234 
Довгострокові забезпечення 1520 46076 51086 
Цільове фінансування 1525 -- -- 
Усього за розділом II 1595 195100 206477 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  
 

1600 45928 43265 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 145487 199291 

товари, роботи, послуги 1615 164016 252524 
розрахунками з бюджетом 1620 3777 25010 
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- 
розрахунками зі страхування 1625 15185 27172 
розрахунками з оплати праці 1630 16742 3602 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 1635 27596 3172 

Поточні забезпечення 1660 9696 7005 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 200892 753898 
Усього за розділом IІІ 1695 629319 1314939 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 1 21 

Баланс 1900 1049844 1075079 
 
 
Див. "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi" 
 
 
Генеральний директор ________________ Коваль Андрій Анатолійович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Пархоменко Вікторія Олександрівна 
 (підпис)  
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2017 01 01 
Підприємство   Публічне акціонерне товариство  "Харківський 
тракторний завод ім. С.Орджонікідзе" 

за ЄДРПОУ 05750295 

 
Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2016 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2000 222845 513280 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2050 (236073) (578204) 

Валовий:   
     прибуток  2090 -- -- 

     збиток  2095 (13228) (64924) 
Інші операційні доходи  2120 50383 118290 
Адміністративні витрати  2130 (60346) (108506) 
Витрати на збут 2150 (4676) (10778) 
Інші операційні витрати  2180 (331370) (151742) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  2190 -- -- 

     збиток   2195 (359237) (217660) 
Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 
Інші фінансові доходи  2220 35848 47655 
Інші доходи  2240 33783 205320 
Фінансові витрати  2250 (180201) (30737) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 
Інші витрати  2270 (185435) (229748) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 2290 -- -- 

збиток 2295 (655242) (225170) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -12115 7120 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  2350 -- -- 

     збиток  2355 (667357) (218050) 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 32920 404973 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -7868 -2618 
Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 25052 402355 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 25052 402355 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -642305 184305 
 



 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Назва статті Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 156504 434667 
Витрати на оплату праці 2505 70191 128553 
Відрахування на соціальні заходи 2510 15524 44832 
Амортизація 2515 14367 15570 
Інші операційні витрати 2520 346887 169786 
Разом 2550 603473 793408 
 
 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій  2600 17400280 17400280 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 17400280 17400280 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 ( 38.35323340) ( 12.53140750) 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  2615 ( 38.35323340) ( 12.53140750) 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 
 
Див. "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi" 
 
 
Генеральний директор ________________ Коваль Андрій Анатолійович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Пархоменко Вікторія Олександрівна 
 (підпис)  
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 Дата (рік, місяць,  число) 2017 01 01 
Підприємство   Публічне акціонерне товариство  "Харківський тракторний 
завод ім. С.Орджонікідзе" 

за ЄДРПОУ 05750295 

 
Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2016 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 200350 640842 

Повернення податків і зборів 3005 -- 4750 
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- 4750 
Цільового фінансування 3010 -- -- 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 10 1 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 76836 410672 
Надходження від повернення авансів 3020 71 -- 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 -- 61 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 982 1033 
Надходження від операційної оренди 3040 3055 4069 
Інші надходження 3095 3543 4250 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 (120434) (511054) 

Праці 3105 (63407) (127006) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (18652) (59720) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (21467) (41430) 
Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (--) (243) 
Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (1250) (--) 
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (20127) (41186) 
Витрачання на оплату авансів 3135 (77382) (229466) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (18) (--) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (5928) (27059) 
Інші витрачання 3190 (3745) (111346) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -26196 -41404 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 2376 4839 
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 -- -- 

дивідендів 3220 -- -- 
Надходження від деривативів 3225 -- -- 
Інші надходження 3250 -- -- 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (591) (3148) 
Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 
Інші платежі 3290 (--) (--) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 1785 1691 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 601 48098 
Інші надходження 3340 53983 -- 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 3264 2170 
Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 (16511) (8267) 



Інші платежі 3390 (2184) (--) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 32625 37661 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 8214 -2052 
Залишок коштів на початок року 3405 1173 3018 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 27 207 
Залишок коштів на кінець року 3415 9414 1173 
 
Див. "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi" 
 
 
Генеральний директор ________________ Коваль Андрiй Анатолiйович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Пархоменко Вiкторiя Олександрiвна 
 (підпис)  
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Звіт про власний капітал 

за 2016 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 
 

Стаття Код 
рядка 

Зареєст-
рований 
(пайови
й) 

капітал 

Капітал 
у дооцін-
ках 

Додат-
ковий 
капітал 

Резер-
вний 
капітал 

Нероз- 
поділе- 
ний 

прибуток 
(непокри
тий 

збиток) 

Неопла-
чений 
капітал 

Вилу-
чений 
капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 4350 329459 -- -- -108385 -- -- 225424 
Коригування: 
Зміна облікової політики 4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Скоригований залишок на 
початок року 4095 4350 329459 -- -- -108385 -- -- 225424 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 4100 -- -- -- -- -667357 -- -- -667357 

Інший сукупний дохід за 
звітний період 4110 -- 25052 -- -- -- -- -- 25052 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 4111 -- 32920 -- -- -- -- -- 32920 

Дооцінка (уцінка) 
фінансових інструментів 4112 -- -7868 -- -- -- -- -- -7868 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 
капіталу 4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 
до капіталу 4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 
капіталу 4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 
акцій (часток) 4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 
капіталі 4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -29477 -- -- -- -- -- -29477 
Разом змін у капіталі 4295 -- -4425 -- -- -667357 -- -- -671782 
Залишок на кінець року 4300 4350 325034 -- -- -775742 -- -- -446358 
 
  
 
 
Генеральний директор ________________ Коваль Андрiй Анатолiйович 
 (підпис)  
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Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

Примiтки до фiнансової звiтностi АТ "ХТЗ" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 
року  
 
1. Органiзацiйна структура 
Компанiя була зареєстрована i веде свою дiяльнiсть на територiї України. Компанiя 
є публiчним акцiонерним товариством з вiдповiдальнiстю акцiонерiв в рамках 
належних їм акцiй та була заснована в вiдповiдностi з законодавством України. 
 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД IМ. С. ОРДЖОНIКIДЗЕ" 
не має безпосередньої материнської компанiї .   
Пов'язаними особами Компанiї є  ТОВ "БРИЗ 2007". 
Основними видами дiяльностi Компанiї є 
28.30-Виробництво машин та устаткування для сiльського та лiсного господарства,  
 41.20 Будiвництво житлових та нежитлових будiвель , 
 46.61 Оптова торгiвля сiльськогосподарськими машинами й устаткуванням; 
 47.11Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами 
харчування, 
 68.2. Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 
Компанiя має лiцензiю на медичну практику (АВ  № 300117 Мiн охорони здоров'я) - 
безстрокова. 
 
Основнi виробничi потужностi Компанiї знаходяться за адресою . 61007, Харкiвська 
обл., мiсто Харкiв проспект Московський , будинок 275 
Середня чисельнiсть персоналу пiдприємства на протязi звiтного перiоду складає 
2111 люд. 
Юридична адреса ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКIВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД 
IМ. С. ОРДЖОНIКIДЗЕ" 61007, Харкiвська обл., мiсто Харкiв проспект Московський , 
будинок 275 
2. Умови здiйснення дiяльностi в Українi 
В Українi вiдбуваються окремi явища, що характернi для ринкової економiки, яка 
розвивається. Вiдбуваються полiтичнi та економiчнi змiни, якi впливали та можуть i 
надалi впливати на дiяльнiсть пiдприємств, що працюють у цих умовах. Гостра 
полiтична криза наприкiнцi 2013р. - початку 2014р. призвела до змiни полiтичної 
влади в Українi, погiршилась економiчна ситуацiя, посилилось соцiальне напруження 
в суспiльствi, вплинула на полiтичне i громадянське життя, а також торкнулася 
пiдприємницької дiяльностi. Україна протягом декiлькох рокiв охвачена проведенням 
антитерористичної операцiї. Нова влада України перебуває у стадiї формування, веде 
переговори з мiжнародними фiнансовими органiзацiями, ЄС, США про надання 
фiнансової допомоги Українi. Економiчна ситуацiя в Українi є найгiршою серед країн 
Схiдної Європи. Вартiсть iмпортованих енергоносiїв для України збiльшується, цiни 
на промислову продукцiю знижуються, вiдсотковi надбавки за ризики за зовнiшнiми 
запозиченнями для українських пiдприємств та фiнансових установ пiдвищились. 
Внаслiдок цього здiйснення операцiй в Українi пов'язано з ризиками, якi не є 
характерними для iнших ринкiв. Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi 
могли б вплинути на економiку України, а також те, який вплив вони можуть надати 
на фiнансовий стан Пiдприємства. Керiвництво впевнено, що в сформованiй ситуацiї 
воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стабiльностi та подальшого 
розвитку Пiдприємства. 
 
Ця фiнансова звiтнiсть за МСФЗ вiдображає оцiнку керiвництва щодо впливу умов 
здiйснення дiяльностi в Українi на операцiї та фiнансовий стан Пiдприємства. 
Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва. 
Вплив таких розбiжностей на операцiї та фiнансовий стан може бути суттєвим. 
3. Основнi положення облiкової полiтики 
Основа пiдготовки фiнансової звiтностi.   
Компанiя пiдготувала  повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ на 
31.12.2016 р. та за рiк, що закiнчився на цю дату, така фiнансова звiтнiсть  
пiдготовлена згiдно з МСФЗ, якi є чинними на зазначену дату. 
 
Безперервна дiяльнiсть. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi 
принципу безперервностi дiяльностi, який передбачає реалiзацiю активiв i виконання 
зобов'язань у ходi звичайної дiяльностi. Керiвництво вважає, що заходи, яких воно 
вживає  дозволять Компанiї продовжувати безперервну дiяльнiсть у близькому 
майбутньому. У зв'язку з цим керiвництво вважає, що принцип безперервностi 
дiяльностi є належним для пiдготовки цiєї  фiнансової звiтностi за МСФЗ.   
 



Використання оцiнок, припущень i суджень. Пiдготовка фiнансової звiтностi за МСФЗ 
вимагає вiд керiвництва формування певних суджень, оцiнок та припущень, якi 
впливають на застосування принципiв облiкової полiтики. Iнформацiя про основнi 
судження при застосуваннi облiкової полiтики, якi мають найбiльший вплив на суми, 
визнанi у фiнансовiй звiтностi за МСФЗ. 
 
Функцiональна валюта та валюта подання звiтностi. Нацiональною валютою України є 
гривня, яка є функцiональною валютою Компанiї та валютою, в якiй подається ця 
фiнансова звiтнiсть за МСФЗ. Уся фiнансова iнформацiя, представлена в гривнях, 
була округлена до тисяч. Операцiї в iноземних валютах перераховуються у гривнi за 
курсом обмiну, встановленим на дату операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, 
деномiнованi в iноземних валютах на звiтну дату, перераховуються у гривнi за 
курсом обмiну, встановленим на цю дату. Курсовi рiзницi, що виникають у результатi 
перерахування, визнаються у прибутку або збитку. Немонетарнi активи та 
зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображаються за iсторичною 
вартiстю, перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на дату 
операцiї. 
Курси обмiну основних валют до гривнi, використанi при пiдготовцi фiнансової 
звiтностi за МСФЗ, на 31 грудня 2016р. були такими: 1 долл. США =  27,19 грн. (31 
грудня 2015р. 1 долл. США =  24,001 грн .); 1 євро = 28,422 (в  2015р. 1 євро = 
26,223   в розрахунках не використовувалось); 1 рос.руб. = 0,451 грн. (31 грудня 
2015р. 0,329 грн. ) 
 
Основнi засоби. Основнi засоби оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням 
накопиченого зносу . Вартiсть придбання включає витрати, що безпосередньо 
вiдносяться до придбання активу. Вартiсть активiв, створених за рахунок власних 
коштiв, включає вартiсть матерiалiв, заробiтну плату основних працiвникiв та iншi 
витрати, що безпосередньо вiдносяться до приведення активу у робочий стан для його 
цiльового використання, витрати на демонтаж та перевезення, витрати на вiдновлення 
земель, на яких цi активи були розмiщенi. Якщо компоненти одиницi основних засобiв 
мають рiзнi строки корисного використання, такi компоненти облiковуються як окремi 
одиницi (значнi компоненти) основних засобiв. Прибутки та збитки вiд вибуття 
одиницi основних засобiв визначаються шляхом порiвняння суми надходжень вiд 
вибуття з балансовою вартiстю основних засобiв i визнаються у прибутку або збитку 
на нетто-основi. 
 
Витрати на замiну компоненту одиницi основних засобiв визнаються у складi 
балансової вартостi цiєї одиницi, якщо iснує вiрогiднiсть отримання Компанiєю 
економiчних вигiд вiд цього компонента у майбутньому, та якщо його вартiсть може 
бути достовiрно оцiнена. При цьому вiдбувається припинення визнання балансової 
вартостi замiненого компонента. Витрати на повсякденне обслуговування основних 
засобiв визнаються у прибутку або збитку у тому перiодi, в якому вони були 
понесенi. 
 
Знос. Знос нараховується на вартiсть, що амортизується, яка є вартiстю придбання 
активу. Знос визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом 
оцiнених строкiв корисного використання кожного компонента одиницi основних 
засобiв, оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх 
економiчних вигод, притаманних цьому активу. Знос орендованих активiв не 
нараховується. Знос землi не нараховується. 
 
Оцiненi строки корисного використання основних засобiв у поточному та 
порiвняльному перiодах є такими: 
 
 Строки корисного використання в роках 
Будiвлi , споруди та передавальнi пристрої до 150 
Машини та обладнання до 12  
Транспортнi засоби до 10  
Приладдя та iнвентар до 10 
 
Лiквiдацiйна вартiсть не встановлювалась.  Методи нарахування зносу, строки 
корисного використання  переглядаються на кiнець кожного фiнансового року i 
коригуються вiдповiдним чином. 
 
Орендованi активи. Оренда, за умовами якої Компанiя приймає практично всi ризики i 
вигоди, пов'язанi з володiнням активами, класифiкується як фiнансова оренда. При 
початковому визнаннi орендований актив оцiнюється за найменшою з двох величин: 
сумою, що дорiвнює справедливiй вартостi, по якiй, згiдно акту приймання, 
Компанiєю орендований актив був отриманий в оренду чи мiнiмальних лiзингових 
платежiв на дату початку оренди. 
 



Iнвестицiйна нерухомiсть.  Iнвестицiйна нерухомiсть оцiнюється за собiвартiстю. 
Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Строк корисного використання-не 
бiльш 130 рокiв. 
 
Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи, якi були придбанi , оцiнюються за 
вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї.  
 
Амортизацiя нараховується на вартiсть придбання активу . Амортизацiя визнається у 
прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного 
використання нематерiальних активiв починаючи з дати, коли активи є готовими до 
експлуатацiї, оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання 
майбутнiх економiчних вигiд, притаманних цьому активу. Оцiненi строки корисного 
використання нематерiальних активiв складають: 
 
Групи нематерiальних активiв Строки корисного використання в роках 
Авторськi права, патенти та iншi права на промислову власнiсть, права на 
обслуговування та експлуатацiю 5 рокiв 
Iншi 5 рокiв 
 
 У разi знецiнення балансова вартiсть нематерiальних активiв списується до 
найбiльшої з: вартостi, яка може бути отримана в результатi їх використання, або 
справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж. 
 
Запаси. Запаси вiдображаються за фактичною вартiстю. При вiдпустцi запасiв у 
виробництво i iншому вибуттi вони оцiнюються за методом середньозваженої вартостi. 
Собiвартiсть готової продукцiї i незавершеного виробництва включає вартiсть 
сировини i матерiалiв, витрати на оплату працi виробничих робiтникiв i iншi прямi 
витрати, а також вiдповiдну долю виробничих накладних витрат, i не включає витрати 
по позикових коштах. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiнену цiну продажу 
запасiв у ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням оцiнених витрат на завершення 
виробництва та реалiзацiю. 
 
Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть - це фiнансовi активи з 
фiксованими платежами або з платежами, якi можуть бути визначенi, що не мають 
котирування на активному ринку. Початкове визнання таких активiв здiйснюється на 
дату їх виникнення за справедливою вартiстю плюс будь-якi витрати, що прямо 
вiдносяться на здiйснення операцiй. Дебiторська заборгованiсть включає торгову та 
iншу дебiторську заборгованiсть. 
Аванси виданi. Аванси виданi вiдображаються за початковою вартiстю. 
 
Класифiкацiя фiнансових активiв. Компанiя класифiкує фiнансовi активи в наступнi 
категорiї: кредити, дебiторська заборгованiсть. 
 
Кредити та дебiторська заборгованiсть.  
Кредити та дебiторська заборгованiсть представляють собою фiнансову 
заборгованiсть, яка створюється Компанiєю шляхом надання грошей, товарiв чи послуг 
безпосередньо боржниковi. Кредити та дебiторська заборгованiсть в основному 
складаються з торгової та iншої дебiторської заборгованостi. Вони включаються до 
складу поточних оборотних активiв, за винятком тих, за якими термiн погашення 
бiльше 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Такi класифiкуються як необоротнi активи. 
Фiнансових активiв доступних для продажу Компанiя не має.  
 
Первiсна оцiнка фiнансових iнструментiв. Основнi фiнансовi iнструменти Компанiї 
включають  грошовi кошти та їх еквiваленти. Компанiя має ряд iнших фiнансових 
iнструментiв, таких як дебiторська та кредиторська заборгованостi, якi виникають 
безпосередньо у своїй дiяльностi. 
Фiнансовi активи та зобов'язання Компанiї пiд час первiсного визнання оцiнюються 
за їхньою справедливою вартiстю плюс витрати, пов'язанi з угодою. Найкращим 
пiдтвердженням справедливої вартостi пiд час первiсного визнання є цiна угоди. 
Прибуток або збиток враховується пiд час первiсного визнання лише у тому випадку, 
коли мiж справедливою вартiстю та цiною угоди виникає рiзниця, яка може бути 
пiдтверджена iншими спостережуваними в цей час на ринку угодами з аналогiчним 
фiнансовим iнструментом або ж оцiнюючим методом, у якому в якостi вхiдних змiнних 
використовуються виключно фактичнi даннi ринкiв. 
 
Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв. Пiсля первiсного визнання, фiнансовi 
зобов'язання i дебiторська заборгованiсть Компанiї облiковуються за справедливою 
вартiстю. 
Фiнансовi активи доступнi для продажу на дату балансу облiковуються  за нижчою з 
двох оцiнок::справедливою або вартiстю очiкуваного вiдшкодування 



Позики та дебiторська заборгованiсть за амортизованою собiвартiстю iз 
застосуванням методу ефективного вiдсотку 
Iнвестицiї, утриманi до погашення-за амортизованою собiвартiстю iз застосуванням 
методу ефективного вiдсотку. 
Балансова вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань з термiном погашення менше 
одного року, за вирахуванням будь-яких визначених кредитових операцiй, 
передбачається бути їхньою справедливою вартiстю. Справедлива вартiсть фiнансових 
зобов'язань визначається шляхом дисконтування майбутнiх грошових потокiв,  
використовуючи поточну ринкову процентну ставку, наявну у розпорядженнi Компанiї 
для аналогiчних фiнансових iнструментiв, якщо дисконтування має суттєвий вплив на 
формування фiнансових результатiв. 
Резерв пiд знецiнення кредитiв та дебiторської заборгованостi створюється при 
наявностi об'єктивних свiдчень того, що Компанiя не зможе зiбрати всi належнi суми 
у попередньо зазначенi строки. Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою 
вартiстю активу та поточною вартiстю передбачуваних майбутнiх грошових потокiв. 
Сума резерву вiдображається в звiтi про сукупний прибуток. 
 
Припинення визнання фiнансових активiв. Компанiя припиняє визнавати фiнансовi 
активи коли (а) активи погашенi або права на грошовi потоки вiд активiв, минули, 
або (б) Компанiя передала фактично всi ризики i вигоди вiд володiння активами, або 
(в) Компанiя не передала, анi зберегла фактично всi ризики i вигоди вiд володiння 
активами, але й не зберегла контроль. Контроль зберiгається, якщо контрагент не 
має практичної можливостi продати актив в повному обсязi непов'язанiй третiй 
сторонi без додаткових обмежень на продаж. 
 
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають залишки 
грошових коштiв у касi та депозити на вимогу з первiсними термiнами виплати до 
трьох мiсяцiв. Банкiвськi овердрафти, якi виплачуються на вимогу i є складовою 
частиною управлiння грошовими коштами Компанiї, включаються до складу грошових 
коштiв та їх еквiвалентiв у звiтi про рух грошових коштiв. 
 
Податок на додану вартiсть ("ПДВ"). В Українi ПДВ стягується за двома ставками: 
20% вiд продажiв та iмпорту товарiв в межах країни, робiт та послуг i 0% вiд 
експорту товарiв i надання робiт або послуг, якi будуть використовуватися за 
межами України. Податковi зобов'язання з ПДВ платникiв податку дорiвнює загальнiй 
сумi ПДВ зiбраного протягом звiтного перiоду, i виникають на бiльш ранню дату - 
дату вiдвантаження товару клiєнту або дату отримання оплати вiд замовника. 
Податковий кредит з ПДВ це сума, яку платник податку має право на залiк своїх 
податкових  зобов'язань з ПДВ у звiтному перiодi. Права на податковий кредит з ПДВ 
виникають коли податкова накладна отримана, та яка видається на бiльш ранню дату - 
дата оплати постачальнику або з дати отримання товарiв. ПДВ, що вiдноситься до 
купiвлi-продажу, вiдображаються в звiтi про фiнансовий стан на валовiй основi та 
розкриваються окремо в якостi активiв та зобов'язань. При створенi резерву пiд 
зниження вартостi дебiторської заборгованостi, збитки вiд знецiнення 
вiдображаються на всю суму заборгованостi, включаючи ПДВ. 
 
Кредити та iншi фiнансовi зобов'язання. Кредити та iншi фiнансовi зобов'язання 
спочатку визнаються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат по угодi. 
Кредити та iншi фiнансовi зобов'язання згодом облiковуються за амортизованою 
вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. 
 
Забезпечення. Компанiя  створює наступнi забезпечення: зобов'язання  на виплату 
вiдпусток, пенсiйнi забезпечення, витрати на гарантiйне обслуговування, на 
рекультивацiю земельних дiлянок, на використання обтяжливих контрактiв, на 
реструктуризацiю  
 
Векселi. Компанiя не випускає довгострокових векселiв ,але  приймає векселi вiд 
клiєнтiв (випущенi клiєнтами або третiми особами) в рахунок погашення дебiторської 
заборгованостi.  
 
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть. Заборгованiсть за основною дiяльнiстю 
нараховується по факту виконання контрагентом своїх договiрних зобов'язань i 
оцiнюються за справедливою вартiстю. 
 
Аванси отриманi. Аванси отриманi враховуються за вартiстю фактично отриманих 
коштiв. 
 
Резерви майбутнiх витрат i платежiв. Резерви майбутнiх витрат i платежiв 
представляють собою зобов'язання нефiнансового характеру з невизначеним термiном 
або сумою. Вони нараховуються, якщо Компанiя внаслiдок певної подiї в минулому має 
юридично об'рунтованi або добровiльно прийнятi на себе зобов'язання, для 



врегулювання яких, з великим ступенем ймовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, 
якi передбачають економiчнi вигоди, i величину зобов'язання можна оцiнити в 
грошовому вираженнi з достатнiм ступенем надiйностi. Там, де iснує цiлий ряд 
подiбних зобов'язань, вiрогiднiсть того, що вiдтiк буде для розрахунку, 
визначаються шляхом розгляду класу зобов'язань у цiлому. Резерв визнається навiть 
в тому випадку, якщо ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв по вiдношенню до будь-якої 
позицiї, включеної в той же клас зобов'язань, може бути невеликою. 
Резерви оцiнюються за поточною вартiстю очiкуваних витрат, потрiбних для погашення 
зобов'язання без використання ставки дисконтування до оподаткування, в зв'язку з 
її не суттєвiстю. Збiльшення резерву у зв'язку з часом визнається як процентнi 
витрати. 
 
Умовнi активи i зобов'язання. Умовнi активи не вiдображаються у фiнансовiй 
звiтностi, але розкриваються, коли надходження економiчної вигоди є ймовiрним. 
Умовнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, коли цiлком 
iмовiрно, що вiдтiк економiчних ресурсiв буде потрiбен для погашення зобов'язання 
та сума зобов'язання може бути достовiрно оцiнена. Умовнi зобов'язання 
розкриваються, якщо iмовiрнiсть вiдтоку ресурсiв є малоймовiрною.  
 
Податок на прибуток. Податок на прибуток вiдображається у фiнансовiй звiтностi 
вiдповiдно до вимог законодавства, якi дiють або по сутi вступили в силу на кiнець 
звiтного перiоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний та вiдстрочений 
податки i визнаються у прибутку або збитку за рiк, якщо тiльки вони не повиннi 
бути вiдображенi в складi iншого сукупного доходу або капiталу у зв'язку з тим, що 
вiдносяться до операцiй, що вiдбивається також у складi iншого сукупного доходу 
або капiталу в тому ж або в якомусь iншому звiтному перiодi. 
Поточний податок представляє собою суму, яку передбачається сплатити або 
вiдшкодувати з бюджету щодо оподатковуваного прибутку або збитку за поточний та 
попереднi перiоди. Оподатковуванi прибутки або збитки розраховуються на пiдставi 
оцiнки, якщо фiнансова звiтнiсть затверджується до подачi вiдповiдних податкових 
декларацiй. Податки, вiдмiннi вiд податку на прибуток, вiдображаються у складi 
операцiйних витрат. 
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань 
в частинi перенесеного на майбутнi перiоди податкового збитку i тимчасових 
рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою 
вартiстю у фiнансовiй звiтностi. Балансова величина вiдстроченого податку 
розраховується за податковими ставками, якi дiють або по сутi вступили в силу на 
кiнець звiтного перiоду та застосування яких очiкується в перiод сторнування 
тимчасових рiзниць або використання перенесених на майбутнi перiоди податкових 
збиткiв. Вiдстроченi податковi активи можуть бути зарахованi проти вiдстрочених 
податкових зобов'язань Компанiї. Вiдстроченi податковi активи щодо тимчасових 
рiзниць i перенесених на майбутнi перiоди податкових збиткiв визнаються лише в 
тому випадку, коли iснує висока ймовiрнiсть отримання в майбутньому 
оподатковуваного прибутку, яка може бути зменшена на суму таких вiдрахувань. 
 
Визнання виручки. Виручка вiд продажу товарiв визнається на момент переходу 
ризикiв i вигiд, пов'язаних з правом власностi на товари, зазвичай в момент 
вiдвантаження товарiв. Якщо Компанiя бере на себе обов'язок доставити товари до 
певного мiсця, виручка визнається на момент передачi товарiв покупцевi в пунктi 
призначення. 
Реалiзацiя послуг визнається в тому облiковому перiодi, в якому данi послуги були 
наданi, виходячи зi ступеня завершеностi конкретної операцiї, що оцiнюється 
пропорцiйно частинi фактично наданих послуг у загальному обсязi послуг, якi 
повиннi бути наданi за договором. Виручка вiдображається за вирахуванням ПДВ i 
знижок. Величина виручки визначається за справедливою вартiстю винагороди, 
отриманої або яка пiдлягає отриманню. 
 
Визнання витрат. Витрати облiковуються за методом нарахування. Собiвартiсть 
реалiзованої продукцiї включає в себе закупiвельну цiну, транспортнi витрати, 
комiсiї, пов'язанi з забезпеченням угод та iншi вiдповiднi витрати. 
 
Виплати працiвникам: Програма з визначеними внесками. Компанiя здiйснює 
обов'язковий єдиний соцiальний внесок  до Пенсiйного фонду України щодо своїх 
спiвробiтникiв. Внесок розраховується як вiдсоток вiд поточних нарахованих зарплат 
та вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення.  
 
Виплати працiвникам: Програма пенсiйного забезпечення. Пiдприємство бере участь в 
загальнообов'язковiй державнiй програмi пенсiйного забезпечення, яка передбачає 
дострокове пенсiйне забезпечення для спiвробiтникiв, що працюють на робочих мiсцях 
з небезпечними та важкими умовами працi. Зобов'язання визнається у звiтi про 
фiнансовий стан на основi програми пенсiйного забезпечення, яке являє собою 



поточну вартiсть з визначеною виплатою на звiтну дату, за вирахуванням поправки на 
невизнанi актуарнi прибутки або збитки та визнаною вартiстю минулих послуг. 
Пенсiйне зобов'язання розраховується  актуарiєм з використанням методу 
прогнозованої умовної одиницi. Поточна вартiсть пенсiйного зобов'язання 
визначається шляхом дисконтування очiкуваних майбутнiх вiдтокiв грошових коштiв з 
використанням вiдсоткових ставок високоякiсних корпоративних облiгацiй, виражених 
у валютi, в якiй зобов'язання будуть виплаченi, i якi мають умови погашення 
найближчi до умов вiдповiдних зобов'язань з виплати пенсiй. Визнана вартiсть 
минулих послуг одразу визнаються у доходах, якщо змiни у пенсiйному планi є 
умовними для працiвникiв, що залишаються на певних умовах протягом певного перiоду 
(перiод покриття). В цьому випадку, визнана вартiсть минулих послуг амортизується 
лiнiйним методом протягом перiоду покриття. 
 
Фiнансовi доходи i витрати. Фiнансовi доходи включають в себе доходи вiд 
позитивних курсових рiзниць.  
Фiнансовi витрати включають витрати на погашення процентiв за користування 
банкiвським кредитом та витрати вiд вiд'ємних курсових рiзниць. 
4. Ключовi бухгалтерськi оцiнки та судження у застосуваннi облiкової полiтики 
Пiдготовка фiнансової звiтностi Пiдприємства згiдно МСФЗ вимагає вiд керiвництва 
робити певнi припущення та оцiнки, якi впливають на звiтнi суми активiв та 
зобов'язань, доходiв, витрат та умовних зобов'язань. Припущення та оцiнки 
вiдносяться в основному до визначення строкiв експлуатацiї основних засобiв, 
методiв амортизацiї, оцiнки запасiв, визнання та вимiру забезпечень, погашення 
майбутнiх податкових вигiд. Пiдприємство робить оцiнки та судження, якi впливають 
на суми активiв та зобов'язань, що будуть визнанi протягом наступного фiнансового 
року. Оцiнки та судження постiйно аналiзуються i 'рунтуються на досвiдi 
керiвництва та iнших факторiв, включаючи очiкування майбутнiх подiй, якi 
вважаються вiдповiдними в обставинах, що склалися. Керiвництво також використовує 
деякi судження, крiм тих якi вимагають оцiнок, в процесi застосування облiкової 
полiтики.  
Судження, якi iстотно впливають на суми, визнанi в цiй фiнансовiй звiтностi, та 
оцiнки, якi можуть привести до iстотного коригування балансової вартостi активiв 
та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають: 
 
Знецiнення основних засобiв. Пiдприємство зобов'язано виконувати тести на 
знецiнення своїх грошових фiнансових одиниць. Одним з визначальних чинникiв у 
визначеннi генеруючої одиницi є можливiсть вимiрювати незалежнi потоки грошових 
коштiв для тiєї одиницi. 
 
Знецiнення торгiвельної та iншої дебiторської заборгованостi. Керiвництво оцiнює 
ймовiрнiсть погашення торгiвельної та iншої дебiторської заборгованостi на основi 
аналiзу iндивiдуальних рахункiв. Фактори, що приймаються до уваги, включають 
аналiз строкiв виникнення та прострочення торгiвельної та iншої дебiторської 
заборгованостi у порiвняннi з наданими покупцю термiнами сплати, а також 
фiнансовий стан i iсторiя розрахункiв з клiєнтом. Якщо фактичне погашення 
заборгованостi менше нiж у порiвняннi з очiкуваннями керiвництва, Пiдприємству 
необхiдно буде визнати додатковi витрати вiд знецiнення. 
 
Виплати працiвникам та пенсiйнi зобов'язання. Пiдприємство бере участь в 
загальнообов'язковiй державнiй пенсiйнiй програмi, яка передбачає вихiд на пенсiю 
на пiльгових умовах працiвникiв, зайнятих на роботах з шкiдливими i тяжкими 
умовами працi. За вимогами законодавства України Пiдприємство  зобов'язано 
частково фiнансувати виплати пiльгових пенсiй своїм спiвробiтникам. Вiдшкодування 
пiльгових пенсiй здiйснюється Пiдприємством щомiсячно до досягнення встановленого 
законодавством пенсiйного вiку. 
 
Визнання вiдстроченого податкового активу. Визнаний вiдстрочений податковий актив 
являє собою вiдшкодування суми податку на прибуток за рахунок майбутнiх вирахувань 
з оподаткованого прибутку i вiдображається у звiтi про фiнансовий стан. 
Вiдстроченi податковi активи вiдображаються в тiй мiрi, у якiй реалiзацiя 
вiдповiдних податкових пiльг є ймовiрною. При визначенi оподатковуваного прибутку 
та суми податкових пiльг, якi ймовiрнi у майбутньому, керiвництво робить судження 
i застосовує оцiнки на основi iсторичного оподатковуваного прибутку та очiкування 
майбутнiх доходiв, якi будуть вважатися об'рунтованими в даних обставинах. 
 
Вiдсотковi ставки, якi застосовуються до довгострокових зобов'язань. Судження було 
використане для оцiнки справедливої вартостi довгострокових зобов'язань в умовах 
вiдсутностi аналогiчних фiнансових iнструментiв. Змiни у використаних процентних 
ставках для оцiнки справедливої вартостi кредитiв можуть зробити iстотний вплив на 
фiнансову звiтнiсть Пiдприємства.   
 



Податкове законодавство. Українське податкове, валютне та митне законодавство 
продовжує розвиватися. Суперечливi правила є предметом рiзних iнтерпретацiй. 
Керiвництво Пiдприємства вважає, що цi iнтерпретацiї вiдповiднi i стiйкi, але 
немає гарантiї того, що можуть бути наданi на виклик з боку податкових органiв. 
 
 
5. Застосування нових або змiнених стандартiв i iнтерпретацiй 
МСФЗ, якi обов'язковi для застосування вперше за рiк, що закiнчився 31.12.2016 р. 
Товариство застосовує наступнi новi або переглянутi стандарти i iнтерпретацiї, 
випущенi Комiтетом з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Комiтетом з 
iнтерпретацiй Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - "КМСФЗ"), якi 
вступили в дiю та вiдносяться до  фiнансової звiтностi Товариства для рiчних 
перiодiв, що розпочинаються з 1 сiчня 2015 року, якi набувають чинностi як новий 
документ Комiтету з роз'яснень мiжнародних стандартiв фiнансовiй звiтностi i 
лiмiтованi змiни ряду мiжнародних стандартiв: 
1) Поправки до МСБО 19 "Винагород працiвникам"  дата випуску- листопад 2013 р. 
застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються  з 1.07.2014 р.. Поправка, що 
роз'яснює облiк внескiв в плани, що зобов'язали працiвникiв або третi сторони 
робити внески для покриття витрат на виплату винагород 
2) Щорiчнi вдосконалення 2010-2012 дата випуску- грудень 2013 р. застосовуються 
до рiчних перiодiв, якi починаються  з 1.07.2014 р. 
3) Щорiчнi вдосконалення 2011-2013 дата випуску- грудень 2013 р. застосовуються 
до рiчних перiодiв, якi починаються  з 1.07.2014 р. 
4) МСФЗ -14 "Рахунки вiдстрочених тарифних регулювань" дата випуску- сiчень 
2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються  з 01.01.2016 р. Цей 
стандарт встановлює порядок облiку залишкiв на вiдкладених рахунках тарифного 
регулювання. Дiя стандарту поширюється тiльки на органiзацiї, що вперше 
застосовують МСФЗ 
У частинi розкриття  встановлено вимогу про розкриття iнформацiї про характер 
регулювання тарифiв, в результатi яких були визнанi вiдкладенi рахунку, а також 
про ризики, пов'язанi з регулюванням тарифiв.  
a. Поправки до МСФЗ-  11 "Спiльна дiяльнiсть", Поправки до МСБО 16 "Основнi 
засоби" i МСБО 38  "Нематерiальнi активи" дата випуску- травень  2014 р. 
застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються  з 01.01.2016 р.. Пiсля 
внесення поправок до МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби" забороняється застосування 
методу амортизацiї на основi виручки у вiдношеннi об'єктiв основних засобiв, так 
як метод вiдображає характер економiчних вигiд, що генеруються активом, а не 
споживання майбутнiх економiчних вигiд вiд цього активу. 
Аналогiчна логiка доречна i для МСФЗ (IAS) 38 "Нематерiальнi активи" - виручка не 
може бути належною пiдставою для амортизацiї нематерiального активу, крiм двох 
випадкiв: коли нематерiальний актив виражається як мiра виручки, а також коли 
виручка i споживання економiчних вигiд вiд використання нематерiального активу 
тiсно взаємопов'язанi. 
В обидва стандарту вводяться поправки про те, що очiкуване майбутнє зниження цiни 
продажу продукту, одержуваного з допомогою активу, може вказувати на зменшення 
майбутнiх економiчних вигiд, пов'язаних з активом. 
b. Поправки до МСБО 16 "Основнi засоби" i МСБО 41 "Сiльське господарство"  дата 
випуску- червень  2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються  з 
01.01.2016 р. Вiдтепер бiологiчнi активи, якi вiдповiдають визначенню плодоносного 
рослини, мають вiдображатися в облiку як основнi засоби згiдно МСФЗ (IAS) 16 i 
оцiнюватися за вартiстю придбання або за переоцiненою вартiстю. 
Плодоноснi рослини - це живi, плодоноснi бiльше одного перiоду рослини, 
використовуванi при виробництвi чи постачаннi сiльськогосподарської продукцiї, 
ймовiрнiсть продажу яких сiльськогосподарської продукцiї невелика (за винятком 
продажу в якостi вiдходiв). 
В цiлях зниження витрат при переходi на новi правила облiку дозволено 
використовувати справедливу вартiсть як умовну первiсну вартiсть для плодоносних 
рослин. 
Сiльськогосподарська продукцiя, отримана вiд плодоносних рослин, як i ранiше 
враховується згiдно МСФЗ (IAS) 41, а державнi субсидiї, пов'язанi з плодоносними 
рослинами, - згiдно МСФЗ (IAS) 20 "Облiк державних субсидiй i розкриття iнформацiї 
про державну допомогу". 
c. Поправки до МСБО 27 "Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть" дата 
випуску- серпень  2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються  з 
01.01.2016 р. 
d. Поправки до МСФЗ 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" i МСБО 28 "Iнвестицiї в 
асоцiйованi пiдприємства"  дата випуску- вересень  2014 р. застосовуються до 
рiчних перiодiв, якi починаються  з 01.01.2016 р. 
e. Щорiчнi вдосконалення 2012-2014:   
-МСФЗ - 4 "Страховi контракти"  
-МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" 



-МСБУ 19 "Виплати працiвникам" 
         -МСБУ 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть" 
дата випуску- вересень  2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються  
з 01.01.2016 р. 
f. Поправки до МСБО-1 "Подання фiнансової звiтностi" МСФЗ- 10 "Консолiдована 
фiнансова звiтнiсть", МСФЗ -12  "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших 
суб'єктах господарювання" i МСБО -28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства" 
дата випуску- грудень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються  
з 01.01.2016 р. 
 
                                   
6. Новi стандарти та тлумачення, якi ще не були застосованi 
Стандарти, якi були завершенi, але ще не вступили в силу:  
        Наступнi стандарти та поправки до iснуючих стандартiв, якi вiдносяться до 
фiнансової звiтностi Товариства, але якi не набрали чинностi для фiнансових 
перiодiв, що починаються с 01 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати, та якi 
Товариство не застосувала достроково: 
1) МСФЗ -9  " Фiнансовi iнструменти"  дата випуску- липень 2014 р. 
застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються  з 1.01.2018 р. Стандарт змiнює 
класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв. Класифiкацiя фiнансових активiв 
залежить вiд застосовуваної в компанiї бiзнес-моделi управлiння ризиками та 
характеристик грошових потокiв, передбачених договором. Оцiнка можлива за 
амортизованою вартiстю, за справедливою вартiстю, а також стандарт вводить нову 
категорiю оцiнки - оцiнка за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд 
(ССПСД). Облiк за ССПСД допускається щодо наявних фiнансових активiв у рамках 
бiзнес-моделi, цiлi якої досягаються за рахунок отримання передбачених договором 
потокiв грошових коштiв, так i продажу фiнансових активiв. 
2) МСФЗ -15  "Виручка за договорами з клiєнтами" дата випуску- травень  2014 р. 
застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються  з 01.01.2018 р. Ключовий 
момент стандарту визначає величину виручки у розмiрi очiкуваної плати за переданий 
товар або надану послугу. З введенням стандарту виручка вiд сервiсного договору 
буде дiлитися на два компонента: виручка вiд продажу активу (визначається за 
справедливою вартiстю) i власне виручка вiд надання послуг, яка буде визнаватися в 
розмiрi меншому, нiж обумовлено в договорi, якраз на суму видiленого компонента. 
i. МСФЗ -17 "Оренда"  дата випуску- сiчень 2016 р. застосовуються до рiчних 
перiодiв, якi починаються  з 01.01.2018 р. 
ii. Поправки 2015 до МСФЗ для пiдприємств малого та середнього бiзнесу дата 
випуску- травень  2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються  з 
01.01.2018 р.. 
iii. Поправка до МСБО -12 "Податки на прибуток" дата випуску- сiчень  2016 р. 
застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються  з 01.01.2017 р. 
 
Керiвництво Товариства оцiнює вплив змiнених стандартiв на її фiнансову звiтнiсть 
як несуттєвий. 
7. Iнформацiя за сегментами 
Операцiйний сегмент - це компонент Пiдприємства, який здiйснює господарську 
дiяльнiсть, в результатi якої воно може отримувати доходи та нести витрати, у тому 
числi доходи та витрати, якi стосуються операцiй з будь-якими iншими частинами 
Пiдприємства. Керiвництво визначило операцiйнi сегменти на пiдставi звiтiв, якi 
аналiзує Наглядова рада. Наглядова рада аналiзує бiзнес в розрiзi продуктiв, 
оцiнює результати дiяльностi операцiйних сегментiв за МСФЗ, Пiдприємство 
органiзовано у такому бiзнес-сегментi: 
Первинний формат представлення сегментної iнформацiї - бiзнес-сегменти - 
заснований на структурi управлiнської та внутрiшньої звiтностi Пiдприємства. Цiни 
за операцiями мiж сегментами не завжди встановлюються на комерцiйнiй основi. 
Результати, активи та зобов`язання сегментiв включають статтi, безпосередньо 
зв`язанi з цими сегментами, а також тi статтi, якi можуть бути об'рунтовано 
вiднесенi до цих сегментiв. Нерозподiленi статтi складаються переважно iз активiв, 
якi приносять доход, вiдсоткових кредитiв, позикових коштiв та витрат. 
Нижче показана концентрацiя виручки без ПДВ в розрiзi клiєнтiв, яка перевищує 10% 
вiд загальної виручки Пiдприємства за 2016 рiк: 
 
в тис. грн. Виробництво тракторiв Запаснi частини Всього 
ТОВ ТД ХТЗ 94375 14853 109228 
ТОВ ТЕХНОТОРГ 26389  26389 
 
Нижче показана концентрацiя виручки в розрiзi клiєнтiв, яка перевищує 10% вiд 
загальної виручки Пiдприємства за 2015 рiк: 
в тис. грн. Виробництво тракторiв Запаснi частини Всього 
ТОВ ТД ХТЗ 214626 31360 252 879 
ТОВ ПО ХТЗ Белгород 168079 1553 175 784 



 
 
 
 
 
 
 
Географiчнi сегменти: 
в тис. грн. 2016 2015  
Україна 179651 322 219 
РФ 43194 177 609 
Iншi країни  13 452 
Всього виручка 222845 513 280 
8. Операцiї iз зв'язаними сторонами 
Зв'язанi сторони визначаються у Мiжнародному стандартi бухгалтерського облiку 24. 
Сторони вважаються зв'язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливiсть 
контролювати iншу сторону або здiйснює суттєвий вплив на iншу сторону при 
прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. Пiд час визначення зв'язаної сторони 
увага спрямована на суть цих вiдносин, а не лише на юридичну форму.   
 
Залишки Компанiї за розрахунками iз зв'язаними сторонами, з яких всi є суб'єктами 
господарювання пiд спiльним контролем, на 31 грудня представленi за балансовою 
вартiстю таким чином: 
 
ТОВ "БРИЗ 2007р." 31 грудня 2016 31 грудня 2015 
у тисячах гривень Пiдприємства пiд загальним контролем Пiдприємства пiд 
загальним контролем  
   
Кредиторська заборгованiсть з фiнансової допомоги 1 260 1 260 
Дебiторська  заборгованiсть 
 
ТОВ "БРИЗ 2007р." 2016 2015 
у тисячах гривень Пiдприємства пiд загальним контролем Пiдприємства пiд 
загальним контролем 
   
Доходи вiд основної дiяльностi - - 
Придбання матерiалiв, компонентiв та обладнання    
   
 
 
Реалiзацiя, торгова ( дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги) та 
iнша дебiторська заборгованiсть 
 
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть станом на 31 груднi 2016, 2015  року 
складається з балансiв, якi виникли в наслiдок операцiї з пiдприємствами пiд 
загальним контролем та iншими зв'язаними сторонами не мiстить вiдсоткових доходiв.   
  
Несплаченi баланси станом на 31 грудня  2016,2015 року, якi виникли вiд операцiї 
iз зв'язаними сторонами, являються незабезпеченими та очiкуються бути сплаченими у 
безготiвковiй формi. Компанiя не створила резерву знецiнення щодо балансiв, якi 
виникли вiд операцiї iз зв'язаними сторонами станом на 31 грудня 2016, 2015 рр. 
 
Закупiвля, торгова  ( кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги) та 
iнша кредиторська заборгованiсть 
 
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть станом на 31 грудня  2016,2015  року 
складається з балансiв, якi виникли в наслiдок операцiй iз зв'язаними сторонами 
щодо закупiвлi сировини, матерiалiв, готової продукцiї та товарiв. Цi баланси не 
мiстять вiдсоткових доходiв i пiдлягають сплатi протягом звичайної господарської 
дiяльностi. 
 
Компенсацiї   провiдному   управлiнському   персоналу 
Провiдний управлiнський персонал складається з        топ - менеджерiв. У 2016 
роцi компенсацiя провiдному управлiнському персоналу, яка включена до 
адмiнiстративних витрат, дорiвнює 1200 тис. грн. Компенсацiя провiдному   
управлiнському   персоналу  головним чином складається iз заробiтної плати та 
вiдповiдних нарахувань. 
 
 
 
 



 
 
 
9. Основнi засоби (рядки 1010-1012 Балансу) 
Рух основних засобiв протягом року, що закiнчився 31 грудня 2015 р. та 31.грудня 
2016 р. представлений таким чином: 
у тисячах гривень  
Земельнi дiлянки  
Будiвлi споруди та передавльнi пристрої  
Машини   та облад-нання  
Транспортнi засоби  
Прилади та iнвентар  
Iвестицiйна нерухомiсть  
Усього 
Сальдо на 31 грудня 2015        
Вартiсть  378 425 445 122 2 989 11 628 35 329 873 493 
Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi  (24 089) (16 420)
 (1 000) (3 267) (2 357) (47 133) 
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2015  354 336 428 702 1 989
 8 361 32 972 826 360 
        
Надходження  1084 1399  90 91 2664 
Вибуття  4250 1457 1 5  5713 
Вибуття зносу  (282) (28) (1) (2)  (313) 
Нарахований знос  (9191) (31568) (110) (1362) (532) (42763) 
Переоцiнка   1423 19030 12467  32920 
Передачi        
Курсовi рiзницi        
        
Сальдо на 31 грудня 2016  375259 446487 22018 24180 35420
 903364 
Вартiсть  (32998) (47960) (1109) (4627) (2889)
 (89583) 
Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi      
  
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2016  342261 398527 20909
 19553 32531 813781 
        
 
Станом на 31 грудня 2016 основнi засоби у  заставi складають    40 820   тис. грн. 
Основнi засоби на консервацiї   15 072 тис. грн. 
Основнi засоби, якi знаходяться  у користуваннi , але  є державною власнiстю 
станом на 31.12.2016 р.-923,2 тис. грн.. Сума зносу складає  269,1 тис. грн.. 
У 2016 роцi амортизацiйнi витрати у сумi 14367  тис. грн. були включенi:   12912 
тис. грн. до складу собiвартостi реалiзованої готової продукцiї та послуг,  1359 
тис. грн. до складу адмiнiстративних витрат,  96 тис. грн..  до складу збутових 
витрат.  
У Компанiї на правi постiйного користування знаходяться земельнi дiлянки загальною 
площею  242,7822 га. За 2016 рiк сума плати за земельнi дiлянки, що знаходяться у 
постiйному користування становить 26780,8 тис. грн.  за 2015 р.-18921,6  тис. грн.  
. 
Загальна площа земельних дiлянок, взятих пiдприємством в оренду, становить 
143,4707 га. Сума орендних платежiв, сплачених за 2015 рiк за такi дiлянки, 
становить 110,5  тис. грн..   Товариство класифiкує договори оренди землi, як 
операцiйна оренда.   
 Структура переданих в операцiйну оренду основних засобiв        
у тисячах гривень  
Будiвлi споруди та передавльнi пристрої  
Машини   та облад-нання  
Транспортнi засоби  
Прилади та iнвентар  
Iвестицiйна нерухомiсть  
Усього 
Сальдо на 31 грудня 2016 
Вартiсть 
Накопичений знос  
3142 
(628)  
8609 
(540)  
2 



(2)   
35420 
(2889) 
  
47173 
(4059) 
Чиста балансова вартiсть 2514 8069   32531 43114 
       
       
Вартiсть основних засобiв, що взятi в оренду складає 106 тис. грн. 
Пiдприємство не провадило щорiчний тест на знецiнення 
 
Нематерiальнi активи (рядки 1000-1001 Балансу) 
Рух нематерiальних активiв: програмного забезпечення та прав користування 
природними ресурсами ,  протягом року, що закiнчився 31 грудня 2016 р., 
представлений таким чином: 
 
 
у тисячах гривень Вартiсть Накопичена амортизацiя Чиста балансова вартiсть 
Сальдо на 31 грудня 2015 4 155 (2 653) 1 502 
    
    
Надходження 33  33 
Нарахована амортизацiя  (326) (326) 
Вибуло    
    
Сальдо на 31 грудня 2016 4188 (2979) 1209 
    
    
 
У 2016 роцi амортизацiйнi витрати у сумi 1359,2 тис. грн. були включенi до складу 
адмiнiстративних витрат. 
10. Довгострокова дебiторська заборгованiсть (рядок 1035, 1040 Балансу) 
у тисячах гривень 31.грудня 2016 31 грудня 2015 
   
Векселi отриманi   
Первiсна вартiсть 149325 149 325 
Дисконт 37845 70 549 
Балансова вартiсть 111480 78 776 
Позички робiтникам   
Первiсна вартiсть 47 119 
Дисконт  54 
Балансова вартiсть 47 65 
 
До складу довгострокових векселiв отриманих вiднесенi векселi  ДП КАСТЛ 
ДЕВЕЛОПМЕНТ на суму придбання 79025 тис. грн. та ЗАТ "ТОРГОВИЙ ЦЕНТР 2000", на 
суму придбання  70 300 тис. грн. строком погашення 01.04.2019 року Ставка 
дисконтування у 2015 р-23,76%, у 2016 р.-15,736%. 
Ставка дисконтування  була визначена на рiвнi  ставки НБУ-14% та збiльшена на  
прогнозний коефiцiєнт iнфляцiї 12,4 
11. Запаси (рядок 1100, 1110 Балансу) 
у тисячах гривень 31 грудня 2016 31 грудня 2015 
Сировина та матерiали 54974 47 535 
Готова продукцiя 3822 17 280 
Незавершене виробництво 19022 24 075 
Товари для перепродажу 349 565 
МБП  12 460 
Усього запасiв 78168 101 921 
   
Сума запасiв, яка була списана у 2016 роцi як витрати поточного перiоду складає    
58,0  тис. грн. Станом на 31 грудня 2016 р. у заставi  пiд вiдновлюванi кредитнi 
лiнiї  ПАТ "БАНК ВОСТОК" та ПАТ "ФIДОБАНК"  знаходиться запаси на суму 
19750тис.грн. за цiнами реалiзацiї та  готова продукцiя на суму 20995 тис. грн..  
Згiдно з протоколом  iнвентаризацiї № 114 вiд.30.11.2016 р. у пiдроздiлах Компанiї 
отримано такi результати: нестачi ТМЦ -131 тис. грн.  
12. Аванси виданi (рядок 1130 Балансу) 
у тисячах гривень 31 грудня   2016 31 грудня 2015 
Аванси за послуги ОКС   350 363 
Аванси за матерiали 19364 14 559 
Аванси за послуги  604 101 
Аванси за зв'язок 2 68 



Аванси за газ та електропостачання 716 501 
Усього аванси виданi 21036 15 592 
13. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (рядки Балансу 1125, 1135, 1155, 
1190)  
 
у тисячах гривень 31 грудня 2016 31 грудня 2015 
   
Фiнансовi активи   
Торгова дебiторська заборгованiсть 34659 17 100 
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi (1071) (514) 
   
 33588 16 586 
Усього фiнансових активiв   
   
Не-фiнансовi активи  7447 
ПДВ вiдшкодування 1415 5 515 
Аванси виданi з податку на прибуток 31 31 
Iнша дебiторська заборгованiсть 6429 4 549 
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi (2993) (2 648) 
   
Усього торгової та iншої дебiторської заборгованостi  4882 24 033 
   
Рух резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi торгової та iншої 
дебiторської заборгованостi протягом року, що закiнчився 31 грудня 2016 р., 
представлений таким чином: 
 
  
 у тисячах гривень  2 015 
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi на 1 сiчня 2015    (1 246) 
  
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi за рiк (1 915) 
Суми, списанi протягом року як безнадiйна заборгованiсть   
  
  
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi на 31 грудня 2015 (3 161) 
 
 
у тисячах гривень  2 016 
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi на 1 сiчня 2016    (3161) 
  
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi за рiк (2764) 
Суми, списанi протягом року як безнадiйна заборгованiсть  1861  
  
  
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi на 31 грудня 2016 (4064) 
 
  
 
Строки виникнення торгової та iншої фiнансової дебiторської заборгованостi 
представленi таким чином: 
 
 31 грудня 2016 31 грудня 2015 
у тисячах гривень Торгова дебiторська заборгованiсть  Iнша дебiторська 
заборгованiсть Торгова дебiторська заборгованiсть  Iнша дебiторська 
заборгованiсть 
       
Не прострочена та не знецiнена заборгованiсть       
- Великi компанiї 34659 - -6429 17099 - 4549 
- Середнi компанiї  -   -  
- Малi компанiї  -   - - 
       
       
Усього не прострочена та не знецiнена 34659  6429 17099  4549 
       
       
Прострочена але не знецiнена       
- прострочена на 0-30 днiв 23103  1082 5108 - 1241 
- прострочена на 30-90 164  463 7368 - 27 
- прострочена на 90-180 0   0 - 19 
- прострочена на 180-360 10124  2704 4017 - 117 
- прострочена понад один рiк 1268  2180 606 - 3145 



       
       
Усього прострочена але не знецiнена 34659  6429 17099 - 4549 
       
Iндивiдуально визначена як знецiнена       
- прострочена на 0-30 днiв 23104 - -1082 5108 - 1241 
- прострочена на 30-90 164 - -463 7368 - 27 
- прострочена на 90-180 - - - - - 19 
- прострочена на 180-360 10123 - -1172 4017 - 117 
- прострочена понад один рiк 197  719 93  497 
       
       
Усього iндивiдуально визначена як знецiнена  33588  3436 16586 - 1901 
       
       
Мiнус резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi (1071) 
 (2993) (513)  (2648) 
       
       
        
       
 
Справедлива вартiсть торгової та iншої дебiторської заборгованостi, яка буде 
сплачена в межах одного року, приближена до її балансової вартостi на обидвi 
балансовi дати. 
 
Iнша дебiторська заборгованiсть представлена таким чином: 
у тисячах гривень 31 грудня 2016 31 грудня 2015 
Розрахунки з робiтниками по виданим судам, кредитам 173 140 
Розрахунки з пiдзвiтними особами  89 
Розрахунки з митницею 44 145 
Розрахунки з орендаторами 1480 1088 
Розрахунки по нарахованим штрафам, претензiям   
Розрахунки з квартирної плати 392 209 
Iнша дебiторська 1347 230 
Разом 3436 1901 
  
14. Грошовi кошти та їх еквiваленти (рядки 1165-1167 Балансу) 
у тисячах гривень 31 грудня 2016 31 грудня 2015 
   
Грошовi кошти у касi 21 30 
Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання UAH 9164 941 
Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання USD 229 202 
Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання RUB   
   
   
Усього грошовi кошти та їх еквiваленти 9414 1 173 
   
 
15. Власний капiтал  
Станом на 31 грудня 2016 року загальна кiлькiсть звичайних акцiй складає  17400280 
з номiнальною вартiстю 0,25  гривень за одну акцiю. Усi випущенi звичайнi акцiї 
повнiстю сплаченi. Кожна звичайна акцiя надає право одного голосу. 
  
 Кiлькiсть акцiй  у тисячах гривень 
  Статутний капiтал Капiтал в дооцiнках Нерозподiлений прибуток
 Усього 
      
      
Сальдо на 31 грудня 2015 17400280 4 350 329 459 (108 385) 225 424 
Нерозподiлений прибуток 
    (667357) (667357) 
Дооцiнка фiнансових iнструментiв                                                       
   (7868)  (7868) 
Дооцiнка необоротних активiв 
   32920  32920 
Iншi змiни в капiталi   (29477)  (29477) 
      
Сальдо на 31 грудня 2016 17400280 4350 325034 (775742) (446358) 
 До складу  дооцiнок фiнансових iнструментiв вiднесенi актуарнi збитки за рахунок 
совокупного капiталу у сумi      7868  тис. грн. та зменшення капiталу в дооцiнках 



на суму  29477 тис. грн. вiдбулось за рахунок вiдстроченого  податкового 
зобов'язання  з дооцiнок. 
16. Iншi довгостроковi зобов'язання (рядок 1510, 1515 Балансу) 
У 2014 роцi АТ "ХТЗ" спiльно з комiтетом кредиторiв у справi про банкрутство № Б-
39/109-07 була укладена Мирова угода. Згiдно з Мировою угодою Товариство 
зобов'язується почати здiйснювати розрахунки з кредиторами у сумi 584 250 тис.грн. 
з першого кварталу 2020 року. Ця мирова угода набуває чинностi з моменту її 
затвердження господарським судом 27.11.2014 р. i є обов'язковою.  Вiдповiдно до 
якої було узгоджено порядок та строки погашення заборгованостi перед кредиторами:  
 
Довгострокова кредиторська заборгованiсть Станом на 31.12.2016 справедлива вартiсть
 Станом на 31.12.2015 справедлива вартiсть Строки погашення 
   До 2030 року До 2040 року До 2050 року До 2064 
року 
Перша черга погашення   93 136 68 300 24 836   
Друга черга погашення  4 937 987 3 950   
Третя черга погашення  9 978 х 1 996 3 326 4 656 
Четверта черга погашення   366713 х 61115 122230 183368 
Всього заборгованiсть за Мировою угодою  474565 69287 91897 125556
 188024 
 
 
Крiм цього, за домовленiстю з пенсiйним фондом була проведена реструктуризацiя 
кредиторської заборгованостi  за пiльговими пенсiями строком погашення 5 
рокiв(довгостроковi розрахунки з пенсiйним фондом) - iсторична вартiсть 24604 тис. 
грн., фiнансовi доходи -6477 тис. грн., балансова вартiсть - 18127 тис. грн. 
 
 
У тисячах гривень 31 грудня 2016 31 грудня 2015 
Заборгованiсть за мировою угодою 474565 584250 
Дисконт (445990) (572242) 
Заборгованiсть з Пенсiйного фонду 18127 24604 
Дисконт (5851) (11674) 
Зобовязання з фiнансової оренди 880 1116 
Зобовязання з фiнансової допомоги 22602 67218 
Дисконт   (22234) 
Разом 64333 70837 
 
 
 
17. Виплати працiвникам та пенсiйнi зобов'язання (рядок 1520 Балансу) 
Компанiя має зобов'язання надати компенсацiю до Пенсiйного фонду України щодо 
пенсiй за вiком на пiльгових умовах, виплачених певним категорiям працюючих у 
Компанiї та колишнiм працiвникам Компанiї. Iснують також одноразовi виплати 
працiвникам при виходi на пенсiю, а також iншi програми виплат по закiнченню 
трудової дiяльностi та iншi виплати працiвникам, по вiдношенню до яких Компанiя 
має зобов'язання на 31 грудня.  
 
Сума витрат  у звiтi про сукупний доход представлена наступним чином: 
у тисячах гривень 2016 2015 
Вартiсть поточних робiт 780 1 369 
Витрати за процентами 7833 7 858 
 
Вартiсть послуг минулого перiоду -49 (1 096) 
Сальдо на 31 грудня 8564 8 131 
 
 
Змiни у теперiшнiй вартостi зобов'язання за програмою з визначеною виплатою 
представленi таким чином:  
 
у тисячах гривень 2016 2015 
   
Сальдо на 1 сiчня 46076 46 223 
   
Вартiсть поточних робiт, виконаних працiвниками 780 1 369 
Вiдсотки на зобов'язання  7 858 
Вартiсть послуг минулих перiодiв 7833 
(49) (1 095) 
Виплати (11422) (10 897) 
Переоцiнка зобов'язань 7868 2 618 
   



Сальдо на 31 грудня 51086 46 076 
 
Оцiнка пенсiйних зобов'язань, виплат по закiнченню трудової дiяльностi та iнших 
виплат працiвникам 'рунтується на судженнях (Примiтка 4). Нижче наведенi  суттєвi 
актуарнi припущення: 
 
 31 грудня 2016 31 грудня 2015 
Ставка дисконту 15,736% 17% 
Очiкуваний рiст заробiтної плати 70% 20,7% 
Плиннiсть кадрiв 12% 28% 
 
 
18. Короткостроковi кредити банкiв та позики 
До короткострокових кредитiв банку вiднесенi кредити:                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Банк договiр Сума кредиту Сальдо на 31.12.2016 р.  Сальдо 31.12.2015  
    - 
     
ПАТ КБ ПРИВАТБАНК       HAVKLDF3461|2 13 838
 5367 5 730 
 
ПАТ БАНК ВОСТОК   ХК2015-0019 вiд 07.08.2015 20 000  
18950 20 000 
ПАТ ФIДОБАНК  № 592015К\2 вiд 15.06.2015 р. 8 000  8 000 
ПАТ БАНК Пiвденний PL2015-01444 вiд 03.07.2015 15000 8000 
10948 12198 
Усього    43265 45928 
    
          
            
Компанiя отримали процентну позику  вiд нерезидента ТОВ ГАЗ КАПIТАЛ за трьома 
договорами. Надаємо рух коштiв за цими договорами у звiтному роцi : 
Вид позики 31.12.2015 Нараховано, отримано Сплачено 31.12.2016 
Довгострокова позика рядок 1515 60600   60600 
Короткостроковi позики 1610 145404 53651  199055 
Вiдсотки за позику рядок 1690 138262 54762  193024 
Усього 344266 108413  452679 
19. Аванси отриманi (рядок 1635 Балансу) 
у тисячах гривень 31 грудня 2016 31 грудня 2015 
Аванси за запчастини 292 24 684 
Аванси за готову продукцiю вiд нерезидента  36 
Аванси з послуг 206 2 876 
Аванси з оренди 2674  
Усього аванси отриманi 3172 27 596 
   
20. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (рядки 1615, 1625, 1630, 1660, 
1690 Балансу) 
у тисячах гривень 31 грудня 2016 31 грудня 2015 
   
Торгова кредиторська заборгованiсть 252524 164 016 
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 30774 31 927 
Зобов'язання за iншi фiнансовi iнструменти 753898 200 892 
   
   
Усього фiнансовi зобов'язання у складi торгової та iншої кредиторської 
заборгованостi  1037196 396 835 
   
Резерв по невикористаних вiдпустках 7005 6370 
   
   
   
Усього торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 1044201 403205 
   
 
 
Зобов'язання за iншi фiнансовi iнструменти представленi таким чином: 
 
у тисячах гривень 31 грудня 2016 31 грудня 2015 
Кредиторська заборгованiсть за вiдсотки  
ТОВ ГАЗ КАПIТАЛ  193024 138262 
Фiнансова допомога   
   145642 55 



Штрафи, пенi 9163  
   
Iншi кредитори                                             406069 62575 
Усього   
 753898 200892 
 
 
Строки виникнення торгової та iншої фiнансової кредиторської заборгованостi 
представленi таким чином: 
 
31 грудня 2016 
 
у тисячах гривень Торгова кредиторська а боргова-нiсть  Заробiтна плата 
та вiдповiднi нарахування Зобов'язання за iншi фiнансовi iнструменти  
Аналiз майбутнiх грошових потокiв:     
до 3 мiсяцiв                                       123997                     
 30774 5307  
вiд 3 до 6 мiсяцiв                          2803    8456 - 
вiд 6 до 12 мiсяцiв   
                                        
вище 12 мiсяцiв                                    18104  
                                      
                                 107620   642 
 
739493 - 
Усього 252524  30774 753898 - 
31 грудня 2015 
 
у тисячах гривень Торгова кредиторська а боргова-нiсть  Заробiтна плата 
та вiдповiднi нарахування Зобов'язання за iншi фiнансовi iнструменти  
Аналiз майбутнiх грошових потокiв:     
до 3 мiсяцiв 66219  31927 60705 - 
вiд 3 до 6 мiсяцiв 42340 -   - 
вiд 6 до 12 мiсяцiв 55457 -  149187 - 
Усього 164016  31927 200892  
21. Податки до сплати, крiм податку на прибуток 
у тисячах гривень 31 грудня 2016 31 грудня 2015 
   
Податок  з доходiв фiзичних осiб 671 1 390 
Плата за землю 22694 1 659 
Плата за користування надрами 191  
Збiр за спецiальне використання води 229 75 
Податок на нерухомiсть 689 149 
Плата з оренду землi 132 9 
Вiйськовий сбiр 112 200 
Екологiчний податок 21 27 
iншi 271 268 
Усього податки до сплати, крiм податку на прибуток 25010 3 777 
 
 
До складу поточних забезпечень вiднесенi: 
 
у тисячах гривень 31 грудня 2016 31 грудня 2015 
Iншi  20 
Резерв на виплату  при зменшеннi кiлькостi робiтникiв  314 143 
Резерв на гарантiйне обслуговування 2059 3 163 
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактiв 
Резерв вiдпусток 4632 6370 
Разом 7005 9 696 
 
22. Доходи вiд основної дiяльностi (рядок 2000 Ф.№ 2) 
Аналiз доходiв вiд основної дiяльностi згiдно категорiй представленi таким чином: 
 
у тисячах гривень 2016 2015 
   
Реалiзацiя готової продукцiї (трактори)   196515 451 789 
Реалiзацiя запчастин 15187 61 257 
Iнша реалiзацiя 11143 234 
   
Усього 222845 513 280 
   



 
Аналiз доходiв вiд основної дiяльностi по регiонам представленi таким чином: 
 
у тисячах гривень 2016 2015 
   
Реалiзацiя в Українi 179651 322 219 
Реалiзацiя у iнших країнах 43194 191 061 
   
   
Усього 222845 513 280 
   
23. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (рядок 2050 Ф.№ 2) 
у тисячах гривень 2016 2015 
   
Матерiали та компоненти (149236) (430 391) 
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування  (66238) (127 243) 
Витрати з придбання послуг (7687) (7 101) 
Знос та амортизацiя (12912) (13 469) 
   
Усього (236073) (578 204) 
   
24. Витрати на реалiзацiю i доставку (рядок 2150 Ф.№2) 
у тисячах гривень 2016 2015 
   
Транспортування (56) (318) 
Витрати з придбання послуг (2094) (4 640) 
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування (895) (2 087) 
Матерiали (63) (304) 
Гарантiйнi послуги (1472) (3 282) 
Амортизацiя (96) (147) 
Iншi витрати   
Усього (4676) (10 778) 
   
 
25. Адмiнiстративнi витрати 
у тисячах гривень 2016 2015 
   
Iнформацiйно-консультацiйнi послуги, аудит, юридичнi послуги (829) (488) 
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування (18582)  
(3 7207) 
Витрати з придбання послуг (6308) (43 426) 
Податки i обов'язковi платежi (28155) (20 359) 
Знос та амортизацiя (1359) (1 954) 
Електоренергiя , газ (2183) (2 849) 
Транспорт (949) (1 710) 
Охорона (1981) (513) 
   
Усього (60346) (108 506) 
   
26. Iншi операцiйнi доходи та витрати (рядки 2120, 2180 Ф.№ 2) 
у тисячах гривень 2016 2015 
   
Доход вiд реалiзацiї запасiв 17632 63 185 
Доходи соцкультбиту 1747 1 258 
Доход вiд оренди   5382 4 069 
доход вiд операцiйної курсової рiзницi 19823 44 633 
доход вiд оприбуткування  активiв 3014  
Пенi штрафи 983 1 033 
Iншi доходи 1802 4 112 
   
Усього iншi  операцiйнi доходи 50383 118 290 
   
   
Визнанi штрафи, пенi (9981) (5 583) 
собiвартiсть реалiзованих покупних матерiалiв (14408) (37 037) 
собiвартiсть орендних операцiй (600) (601) 
збитки вiд операцiйної курсової рiзницi (289074) (57 604) 
витрати на соцiальнi  заходи (1370) (4 455) 
списана дебiторська заборгованiсть  (284) 
резерв сумнiвної заборгованостi  (2764) (1 915) 
Витрати на пiльговi пенсiї  (1 054) 



Утримання соцiальної сфери (4097)  
Iншi витрати (9076) (43 209) 
Усього iншi операцiйнi  витрати (331370) (151 742) 
   
Усього доходи/ (витрати) (280987) (33 452) 
   
 
 
 
До iнших доходiв у сумi  33783тис. грн.. вiднесенi 
 
Стр.2240 Iншi доходи 2016 2015 
В т.ч.    
 Доходи вiд  неоперацiйної курсової рiзницi 33734 204 392 
 Доходи вiд лiквiдацiї ОЗ 49 928 
  33783 205 320 
 
 
 
До iнших витрат у сумi  тис. грн.. вiднесенi 
 
 
Стр.2270 Iншi витрати 2016 2015 
В т.ч. Витрати вiд курсових рiзниць (182834) (226 545) 
 Благодiйна допомога iншим органiзацiям  (447) 
 Iншi витрати (57) (129) 
 Списання ОЗ, лiквiдацiя (2544) 2 627 
  (185435) (229 748) 
 
27. Фiнансовi доходи та витрати (рядки 2220, 2250 Ф.№ 2) 
у тисячах гривень 2016 2015 
   
Списання кредиторської заборгованостi 3090 1959 
Дисконтування довгострокової кредиторської заборгованостi 32758 46 580 
   
   
Усього фiнансовi доходи 35848 47 655 
   
   
Вiдсотковi витрати з кредитiв та позик (17900) (11 164) 
Дисконтування довгострокових зобов'язань (162301) (19573) 
   
   
Усього фiнансовi витрати (180201) (30737) 
   
   
Усього фiнансовi доходи/ (витрати) (144353) 16918 
   
28. Податок на прибуток 
Витрати з податку на прибуток за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким 
чином:  
у тисячах гривень 2016 2015 
   
Витрати з поточного податку   
Вiдстрочений податок (12115) (7 120) 
   
   
Усього витрат/(вiдшкодування) з податку на прибуток (12115) (7 120) 
   
 
Поточна ставка податку на прибуток починаючи с 1 сiчня 2014 року становить 18%  
згiдно Податкового кодексу.  
 
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiненi за тiєю ставкою податку на 
прибуток, яка буде дiяти у перiод реалiзацiї цих активiв або погашення зобов'язань 
згiдно з Податковим кодексом. 
 
 
Вiдмiнностi мiж МСФЗ i податковим законодавством України призводять до виникнення 
тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань в цiлях складання 



фiнансової звiтностi i їх базою для розрахунку податку на прибуток. Нижче детально 
представленi податковi наслiдки руху цих тимчасових рiзниць: 
 
 у тисячах гривень 
1 сiчня 2016 Вiдновлення/ (списання) за рахунок прибуткiв та збиткiв  31 
грудня 2016 
    
Податковий ефект вiд рiзниць, що пiдлягають вирахуванню     
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 3161 903 4064 
Резерв вiдпусток до 01.01.2015    
Забезпечення з гарантiйних зобов'язань 3163 (1104)                          
2059  
Резерв знецiнення запасiв 11104 563 10541 
Резерв забезпечення пенсiйних виплат ( за рахунок нерозподiленого прибутку) 46076
 5010 51086 
    
Вiдстроченi податковi активи 63504  67750 
    
Залiк з вiдстроченими  податковими зобов'язаннями 63504  67750 
    
Признанi вiдстроченi податковi активи    
    
    
Податковий ефект вiд рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню 99 114 4646
 103760 
    
    
Вiдстроченi податковi зобов'язання 
Основнi засоби 26 219   
Переоцiнка 72 895 
   
Залiк з вiдстроченими  податковими активами (12 605)  (12702) 
Iншi  змiни в капiталi (8 320)   
Признанi вiдстроченi податковi зобов'язання 78 189 12869 91058 
    
29. Умовнi i договiрнi зобов'язання, операцiйний ризик 
Податкове законодавство. Українське податкове i митне законодавство допускає рiзнi 
тлумачення i схильне до частих змiн. Iнтерпретацiя керiвництвом Компанiї цього 
законодавства стосовно її операцiй i дiяльностi може бути оскаржена вiдповiдними 
державними органами. Податковi органи можуть дотримуватися жорсткiшої позицiї i 
застосовувати складнiшi пiдходи при iнтерпретацiї законодавства i оцiнцi 
нарахувань. У поєднаннi з можливими заходами по пiдвищенню сум податкових 
надходжень в цiлях поповнення державного бюджету, вказанi вище обставини можуть 
значно збiльшити рiвень i частоту перевiрок податкових iнспекцiй. Зокрема, iснує 
вiрогiднiсть, що операцiї i дiяльнiсть, якi у минулому не оскаржувалися, будуть 
оскарженi. Як наслiдок, можуть бути нарахованi значнi додатковi податки, пенi i 
штрафи. Податковi перевiрки можуть охоплювати три календарнi роки дiяльностi, що 
безпосередньо передували року перевiрки. При певних обставинах перевiрка може 
поширюватися на попереднi перiоди. 
 
В 2016роцi комплексна перевiрка дотримання податкового законодавства не 
проводилась.  
В 2016р. пiдприємству нарахованi штрафи у сумi : 
 
 Штрафнi санкцiї 2016 2015 
В т.ч. Штрафи з ПДВ (1866)  
 Штрафи з податку на прибуток   
 Штрафи з ПФ  (573) 
 Штрафи за невиконання договiрних умов з контрагентами (7920) (5010) 
 Усього (9786) ( 5583) 
 
 
Менеджмент Компанiї подав позови в судовi iнстанцiї з метою оскаржити рiшення 
податкової iнспекцiї. 
Оцiнюючи ймовiрнiсть вирiшення судових суперечок з податковою iнспекцiєю 
менеджмент компанiї вважає, що усi судовi спори будуть вирiшенi на користь 
Компанiї, тому у фiнансовiй звiтностi за станом на 31 грудня 2016 не було створено 
умовних зобов'язань. 
 
Судовi справи. До Компанiї перiодично, в ходi поточної дiяльностi, можуть 
поступати позовнi вимоги. Виходячи з власної оцiнки, а також консультацiй 



внутрiшнiх професiйних юристiв, керiвництво вважає, що вони не приведуть до яких-
небудь iстотних збиткiв. 
На дату складання фiнансової звiтностi на розглядi судiв находиться ряд позовiв, 
пов'язаних з оскарженням рiшень контролюючих  органiв, а також господарських 
справ, а саме: 
 
 
 
 
 
 
Номер справи Позивач Вiдповiдач Цiна позову Валюта позову Стягнуто за 
рiшенням Предмет спору Статус справи Коментар 
820/8743/15 ПФУ АТ "ХТЗ" 11 769,91 UAH 11 769,91 стягнення 
заборгованостi за науковими пенсiями     
922/3935/16 ТОВ "Укр Мет-Пiвнiч" АТ "ХТЗ" 14 234,85 UAH 14 234,85
 Заборгованiсть за договором купiвлi-продажу металобрухту     
922/3328/16 АТ "ХТЗ" ТОВ "Меденергопроект" 17 529,14 UAH 17 529,14
 стягнення заборгованостi стягнено, набрало законної сили, наказ поданий 
до виконавчої служби   
922/2214/16 УКРДГРI АТ "ХТЗ" 23 623,24 UAH 1 214,46 Заборгованiсть за 
договором надання наукових послуг   Сума основного боргу сплачена добровiльно 
820/1273/16 ПФУ АТ "ХТЗ" 33 792,66 UAH 33 792,66 стягнення 
заборгованостi за науковими пенсiями     
922/3643/16 ТОВ "Вторсплав" АТ "ХТЗ" 63 032,82 UAH 63 032,82
 Заборгованiсть за договором купiвлi-продажу металобрухту   Постановою 
суду апеляцiйної iнстанцiї вiдстрочено виконання рiшення до 30.04.2017 р. 
922/6676/15 АТ "ХТЗ" Данно В.В. 127 772,48 UAH 127 772,48 Заборгованiсть за 
договором оренди Подано заяву про приведення виконавчого документу у 
вiдповiднiсть до вимог Закону 90% вiрогiднiсть задоволення заяви 
820/5510/16  Харкiвська об'єднана податкова  АТ "ХТЗ" 141 271,07 UAH 141 
271,07 стягнення податкового боргу стягнуто, набрало законної сили,  подана 
скарга в ВАСУ 50% буде вiдмова у задоволеннi касацiйної скарги 
922/4606/15 ТОВ "Гермес Мет" АТ "ХТЗ" 209 214,28 UAH 209 214,28 Стягнення 
пенi та iнфляцiйного збiльшення боргу, нарахованих на ранiше стягнуту 
заборгованiсть Мирова угода, передана на виконання до виконавчої служби, 
повернута без виконання. Роглядається скарга Стягувача на дiї ДВС 70% 
вiрогiднiсть, що заява Стягувача не буде задоволена 
922/265/17 ТОВ "Мiтал Груп" АТ "ХТЗ" 214 267,57 UAH   Заборгованiсть за 
договором поставки металопрокату Розглядаться судом першої iнстанцiї 50% вiдмова 
у задоволеннi позову 
464/9135/15-ц АТ "ХТЗ" Атаманюк Т.Д. 287 593,71 UAH 287 593,71
 Заборгованiсть за договором фiнансової допомоги Заочне рiшення переглядається 
судом   
922/5358/15 АТ "ХТЗ" КП "Флора-Сервiс" 411 991,45 UAH 411 991,45
 Заборгованiсть за договором оренди Судовий наказ передано лiквiдатору 
боржника 10% вiрогiднiсть стягнення заборгованостi 
922/339/16  ПАТ "У.П.Е.К."  АТ "ХТЗ" 463 928,00 UAH   3% рiчних, 
iнфляцiйнi укладена мирова угода   
922/4386/16 ПАТ "Днiпроспецсталь" АТ "ХТЗ" 601 235,56 UAH 480 075,90
 Заборгованiсть за договором поставки металопрокату Укладено мирову угоду. 
Заборгованiсть сплачено 25.01.2017   
643/11820/16-ц Ахмадов Р.Х. АТ "ХТЗ" 787 632,42 UAH   про змiну 
причин звiльнення та стягнення заборгованостi iз заробiтної плати та до цiни 
позову + середнiй заработок за час до фактичного розрахунку в першiй 
iнстанцiї 80% буде вiдмова в позовi 
820/20536/14 ПФУ АТ "ХТЗ" 884 264,98 UAH 384 264,98 Заборгованiсть за 
пiльговими пенсiями Заборгованiсть розстрочено на 5 рокiв, починаючи з серпня 
2016   
922/1546/16 ТОВ "Ковчежец" АТ "ХТЗ" 1 287 539,16 UAH 873 760,46
 Заборгованiсть за договором поставки ТМЦ     
922/1354/16  ТОВ "Мегафарб"  АТ "ХТЗ" 1 296 078,80 UAH 1 296 
078,80 стягнення заборгованостi, пенi, 3% рiчних, iнфляцiйних стягнено, 
набрало законної сили, зупинено виконавче провадження   
922/1725/15 ТОВ "Мiталтрейд" АТ "ХТЗ" 1 619 154,45 UAH 1 619 154,45
 Стягнення заборгованостi за договором поставки Виконання рiшення розстрочено 
на один рiк, починаючи з лютого 2016 р. Сплачено 269859,08 грн.   
820/1552/16 ПФУ АТ "ХТЗ" 1 990 865,57 UAH   витрати на виплату i 
доставку пенсiй  стягнено, набрало законної сили, зупинено виконавче провадження   



922/691/16  ТОВ "Харкiвметал" АТ "ХТЗ" 2 230 270,94 UAH 2 230 270,94
 стягнення заборгованостi, пенi, 3% рiчних, iнфляцiйних стягнено, набрало 
законної сили, зупинено виконавче провадження   
914/2706/16 АТ "ХТЗ" ДП "ЛБТЗ" 2 433 337,87 UAH 2 432 580,16
 стягнення заборгованостi стягнено, набрало законної сили, наказ поданий 
до виконавчої служби, вiдкрито ВП   
922/2787/16 АК "Харкiвобленерго" АТ "ХТЗ" 2 536 346,18 UAH 986 763,73
 Заборгованiсть за договором постачання електричної енергiї Розглядається 
судом апеляцiйної iнстанцiї 50% вiрогiднiсть задоволення апеляцiйної скарги АТ 
"ХТЗ" про зменшення заборгованостi ще на 405 тис. грн. 
А43-20857/15  ТОВ НПО "Мехинструмент" АТ "ХТЗ" 3 375 434,40 RUB 3 375 
434,40 стягнення заборгованостi стягнуто, набрало законної сили,  
розглядається клопотання про виконання 99% буде отримано наказ суду про 
стягнення 
922/4027/15  ПАТ "У.П.Е.К."  АТ "ХТЗ" 3 676 048,21 UAH 3 676 
048,21 пеня, 3% рiчних, iнфляцiйнi стягнено, набрало законної сили не 
оскаржено   
922/2249/16  АТ "ХТЗ"  ООО "ПО Белгород ХТЗ" 6 264 400,00 RUB 6 264 
400,00 стягнення заборгованостi стягнено, набрало законної сили   
820/3745/16  СДПI АТ "ХТЗ" 7 015 787,40 UAH   стягнення 
податкового боргу вiдмовлено у задоволеннi позову, набрало законної сили   
922/995/15  ПАТ "У.П.Е.К."  АТ "ХТЗ" 12 829 676,00 UAH 12 829 676,00
 стягнення заборгованостi, пенi, 3% рiчних, iнфляцiйних частково 
погашено, укладена мирова угода   
922/6423/15  АТ "ХТЗ"  ООО "ПО ХТЗ Белгород" 30 714 380,00 RUB 30 
714 380,00 стягнення заборгованостi стягнено, набрало законної сили   
922/1882/16 - АТ "ХТЗ" - UAH   Затвердження плану досудової 
санацiї АТ "ХТЗ". Ухвала про затвердження плану санацiї буде переглянута судом 
апеляцiйної iнстанцiї Кредиторська заборгованiсть в розмiрi 1 133 279 301,76 грн. 
(станом на 16.05.2016 р.) вiдстрочена до 14.07.2017 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Питання охорони довкiлля. Сьогоднi в Українi посилюється природоохоронне 
законодавство i триває перегляд позицiї державних органiв вiдносно забезпечення 
його дотримання. Компанiя проводить перiодичну оцiнку своїх зобов'язань, 
пов'язаних з охороною довкiлля. У разi виявлення зобов'язань вони негайно 
вiдображаються у звiтностi. Потенцiйнi зобов'язання, якi можуть виникнути в 
результатi змiни iснуючого законодавства i нормативних актiв, а також в результатi 
судової практики, не можуть бути оцiненi з достатньою мiрою надiйностi, хоча i 
можуть виявитися значними. Керiвництво Компанiї вважає, що в умовах iснуючої 
системи контролю за дотриманням чинного природоохоронного законодавства немає 
значних зобов'язань, що виникають у зв'язку з нанесенням збитку довкiллю. 
30. Управлiння фiнансовими ризиками 
Функцiя управлiння ризиками Компанiї здiйснюється вiдносно фiнансових , 
операцiйних i юридичних ризикiв. Фiнансовий ризик включає ринковий ризик (валютний 
ризик та ризик змiни процентної ставки i iнший цiновий ризик), кредитний ризик i 
ризик лiквiдностi. Головним завданням функцiї управлiння фiнансовими ризиками є 
мiнiмiзувати потенцiйний негативний ефект на фiнансовий результат Компанiї для тих 
ризикiв, якими можна керувати i якi являються непрофiльними для вогнетривкої 
галузi. Управлiння операцiйним i юридичним ризиками повинно забезпечувати надiйне 
функцiонування внутрiшньої полiтики i процедур Компанiї в цiлях мiнiмiзацiї цих 
ризикiв. 
 
Кредитний ризик. Компанiя схильна до кредитного ризику, а саме ризику того, що 
одна сторона не виконає свої обов'язки згiдно контрактних умов оплати. Схильнiсть 
кредитному ризику виникає в результатi продажу Компанiєю продукцiї на умовах 
вiдстрочення платежу i здiйснення iнших угод з контрагентами, в результатi яких 
виникають фiнансовi активи. 



 
Максимальний кредитний ризик, що виникає у Компанiї по класах активiв, 
вiдображений у балансовiй вартостi фiнансових активiв у звiтi про фiнансовий стан 
дорiвнює   46437 тис. грн. (2015: 19660 тис. грн..) та включає: торгову та iншу 
дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти. 
 
Компанiя проводить аналiз по термiнах погашення дебiторської заборгованостi вiд 
основної дiяльностi i вiдстежує простроченi залишки дебiторської заборгованостi. 
Таким чином, керiвництво вважає за доцiльне надавати iнформацiю по термiнах 
затримки платежiв i iншу iнформацiю по кредитному ризику, яка розкрита в Примiтцi 
14. 
 
Ринковий ризик. Компанiя схильна до дiї ринкових ризикiв. Ринковi ризики пов'язанi 
з вiдкритими позицiями по а) iноземним валютам, б) процентним активам i 
зобов'язанням i в) пайовим iнструментам, якi схильнi до ризику загальних i 
специфiчних змiн на ринку. Компанiя не встановлює лiмiтiв вiдносно сум прийнятного 
ризику. Проте застосування цього пiдходу не може запобiгти збиткам понад цi лiмiти 
у разi iстотних змiн на ринку. 
Валютний ризик. У Компанiя виникає валютний ризик у зв'язку iз закупiвлями, 
деномiнованими в iноземних валютах, а також завдяки експортним операцiям. Валюти, 
у зв'язку з якими виникає валютний ризик, є, головним чином росiйський рубль, 
долар США . Компанiя не хеджує свiй валютний ризик. 
Компанiя не проводить аналiз чутливостi прибуткiв i збиткiв, а також капiталу до 
можливих змiн обмiнних курсiв валют, якi використовуються Компанiєю на звiтну 
дату, по вiдношенню до функцiональної валюти Компанiї. 
Ризик змiни процентної ставки. Компанiя не має суттєвих вiдсоткових активiв, 
прибуткiв та операцiйних грошових потокiв якi залежать вiд змiни ринкової 
процентної ставки. Позики компанiї мають фiксовану процентну ставку. Тому Компанiя 
схильна до ризику, пов'язаного з впливом коливань ринкових процентних ставок на її 
фiнансове положення i грошовi потоки у зв'язку зi змiною справедливої вартостi 
кредитiв на ринку (ринкової ставки по кредитах). 
У Компанiї немає офiцiйних полiтик i процедур для управлiння ризиками змiни 
процентних ставок, оскiльки керiвництво вважає, що цей ризик є несуттєвим для 
дiяльностi Компанiї. Проте у момент залучення позикових коштiв менеджмент 
Компанiї, використовуючи своє професiйне судження, визначає наскiльки фiксована 
або плаваюча процентна ставка найбiльш задовольняє iнтересам Компанiї упродовж 
заданого перiоду.  
Iнший цiновий ризик. Компанiя схильна до обмеженого ризику змiни цiни акцiй. 
Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що компанiя матиме труднощi 
при виконаннi фiнансових зобов'язань. Компанiя схильна до ризику у зв'язку з 
щоденною необхiднiстю використання наявних грошових коштiв. Ризиком лiквiдностi 
керує менеджмент Компанiї. Керiвництво щомiсячно контролює прогнози руху грошових 
коштiв Компанiї. Компанiя намагається пiдтримувати стiйку базу фiнансування, що 
складається з позикових коштiв, кредиторської заборгованостi по основнiй 
дiяльностi i iншiй кредиторськiй заборгованостi. Фiнансовий менеджер контролює 
щоденну позицiю по лiквiдностi Компанiї. 
Приведена нижче таблиця показує розподiл зобов'язань  станом на 31 грудня 2015 р. 
по договiрних строках, що залишилися до погашення. Суми, розкритi в таблицi 
термiнiв погашення, представляють контрактнi недисконтованi грошовi потоки. 
У таблицi нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення  
станом на 31 грудня 2016 р.: 
у тисячах гривень до 6 мiсяцiв  6 -12 мiсяцiв 1 - 2   рокiв 2 - 5   
рокiв Понад 5 рокiв Усього Балансова вартiсть 
        
ФIНАНСОВI ЗОБОВЯЗАННЯ 
Довгостроковi кредити банкiв 
      
 
6538 6538 99 
        
Iншi довгостроковi зобов'язання 
     509636 509636 64234 
Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями  
   
 
199291    199291 199291 
Короткостроковi кредити банкiв  43265    43265 43265 
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть  576393 22603 
 407427 1006423 1006423 
        
        



Усього майбутнi виплати, включаючи майбутнi виплати основної суми i вiдсоткiв 
 818949 22603  923601 1765153 1313312 
        
31. Управлiння капiталом 
Завданням Компанiї в областi управлiння капiталом є забезпечення здатностi 
Компанiї продовжувати безперервну дiяльнiсть, забезпечуючи акцiонерам прийнятний 
рiвень доходностi, дотримуючись iнтересiв iнших партнерiв i пiдтримуючи оптимальну 
структуру капiталу, що дозволяє мiнiмiзувати витрати на капiтал. Для пiдтримки i 
регулювання структури капiталу Компанiя може випускати новi акцiї або продавати 
активи з метою зменшення заборгованостi.  
Як i iншi компанiї галузi, Компанiя здiйснює контроль за капiталом виходячи iз 
спiввiдношення власних i позикових коштiв. Цей показник розраховується шляхом 
дiлення усiєї суми зобов'язань на усю суму капiталу пiд управлiнням Компанiї. 
Компанiя вважає, що загальна сума капiталу пiд управлiнням складає суму капiталу, 
вiдображеного у звiтi про фiнансове положення. 
 
  31.грудня 2016 31 грудня 2015 
    
Усього позикового капiталу  306889 827862 
Усього капiталу  (446358) 225 424 
Коефiцiєнт спiввiдношення позикового капiталу до власного  - 367,2% 
    
 
Компанiя ще не визначилась вiдносно оптимального значення коефiцiєнту 
спiввiдношення позикового капiталу до власного. 
32. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 
Справедлива вартiсть є сумою, на яку можна обмiняти фiнансовий iнструмент в ходi 
поточної операцiї мiж зацiкавленими сторонами, за винятком випадкiв вимушеного 
продажу або лiквiдацiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi є 
котирувана на активному ринку цiна фiнансового iнструменту. 
 
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначалася Компанiєю виходячи з 
наявної ринкової iнформацiї (якщо вона iснувала) i належних методiв оцiнки. Проте 
для iнтерпретацiї ринкової iнформацiї в цiлях визначення справедливої вартостi 
необхiдно застосовувати професiйнi судження. Економiка України продовжує проявляти 
деякi характернi особливостi, властивi ринкам, що розвиваються, а економiчнi умови 
продовжують обмежувати об'єми активностi на фiнансових ринках. Ринковi котирування 
можуть бути застарiлими або вiдображати вартiсть продажу за низькими цiнами i тому 
не вiдображати справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв. При визначеннi 
справедливої вартостi фiнансових iнструментiв керiвництво використовує усю наявну 
ринкову iнформацiю. 
Фiнансовi iнструменти, якi враховуються за справедливою вартiстю. Торговi i наявнi 
для продажу iнвестицiї вiдображенi у звiтi про фiнансовий стан за справедливою 
вартiстю. Грошовi кошти та їх еквiваленти облiковуються за амортизованою вартiстю.  
Розрахункова справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначалася Компанiєю 
виходячи з наявної ринкової iнформацiї i належних методiв оцiнки, за винятком 
iнвестицiй у наявностi для продажу, для яких немає незалежних ринкових котирувань.  
Фiнансовi активи, якi облiковуються за амортизованою вартiстю. Справедлива 
вартiсть iнструментiв з плаваючою процентною ставкою звичайно дорiвнює їх 
балансовiй вартостi. Оцiнна справедливої вартостi iнструментiв з фiксованою 
процентною ставкою 'рунтується на методi дисконтованих потокiв грошових коштiв iз 
застосуванням дiючих процентних ставок на ринку запозичень для нових iнструментiв, 
що припускають аналогiчний кредитний ризик i аналогiчний термiн погашення. 
Використовувана ставка дисконтування залежить вiд кредитного ризику контрагента. 
Зобов'язання, якi облiковуються за амортизованою вартiстю. Справедлива вартiсть 
єврооблiгацiй 'рунтується на ринкових котируваннях. Справедлива вартiсть iнших 
зобов'язань визначається з використанням методiв оцiнки. Розрахункова справедлива 
вартiсть iнструментiв з фiксованою процентною ставкою i встановленим термiном 
погашення 'рунтується на очiкуваних дисконтованих грошових потоках iз 
застосуванням процентних ставок для нових iнструментiв з аналогiчним кредитним 
ризиком i аналогiчним строком до погашення. Справедлива вартiсть зобов'язань, що 
погашаються на вимогу або що погашаються при завчасному повiдомленнi 
розраховується як сума до виплати на вимогу, дисконтована, починаючи з першої дати 
потенцiйного пред'явлення вимоги про погашення зобов'язання. Використовуванi 
ставки дисконтування залежать вiд термiну погашення. Балансова вартiсть 
кредиторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй кредиторськiй 
заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi. 
 
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, визначена з використанням методiв 
оцiнки представлений таким чином: 
 



 
У тисячах гривень 31 Грудня 2016 31 Грудня 2015 
 Справедлива вартiсть Балансова вартiсть Справедлива вартiсть
 Балансова вартiсть 
     
ФIНАНСОВI АКТИВИ  
IНШI ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ 
ДОВГОСТРОКОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ 149325 111480 149 325 78 
776 
Грошовi кошти та їх еквiваленти  47 47 119 65 
- Грошовi кошти на банкiвських рахунках, у касi 9414 9414 1 173 1 173 
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть     
- Торгова дебiторська заборгованiсть 
 34659 33588 17 100 16 586 
-Iнша дебiторська заборгованiсть 6429 3436 4 598 1 901 
     
УСЬОГО ФIНАНСОВI АКТИВИ 199874 159965 172 315 98 501 
     
     
ФIНАНСОВI ЗОБОВЯЗАННЯ 
Довгостроковi кредити банкiв 
 6538 99 6 538 16 
     
Iншi довгостроковi зобов'язання 
 509636 64234 670 450 70 821 
Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями  
 199291 199291 145 487 145 487 
Короткостроковi кредити банкiв 43265 43265 45 928 45 928 
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 1006422 1006422 396 781
 396 281 
     
УСЬОГО ФIНАНСОВI ЗОБОВЯЗАННЯ 1765152 1313311 1 265 184 658 533 
     
33. Представлення фiнансових iнструментiв по категорiях оцiнки 
У таблицi нижче представлено звiряння класiв фiнансових активiв з вищезгаданими 
категорiями оцiнки на 31 грудня 2016: 
у тисячах гривень Позики та дебiторська за боргованiсть Активи у наявностi для 
продажу Усього 
    
АКТИВИ    
Грошовi кошти та їх еквiваленти     
- Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання 9414  9414 
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть  33588  33588 
- Торгова дебiторська заборгованiсть    
-Iнша дебiторська заборгованiсть 3436   
   3436 
    
УСЬОГО ФIНАНСОВИ АКТИВИ 46438  46438 
     
    
НЕ ФIНАНСОВI АКТИВИ 1028641  1028641 
     
    
УСЬОГО АКТИВИ 1075079  1075079 
34. Подiї пiсля звiтної дати 
Пiсля звiтної дати вiдбулася змiна керiвництва 
 
 
 
Затверджено вiд iменi АТ "ХАРКIВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД IМ. С. ОРДЖОНIКIДЗЕ "  
______________________________  
 
Генеральний директор      Коваль А.А. 
 
 
______________________________  
 Головний бухгалтер  Старiченко С.О.       
 
 
 
 



 
 
 



 
XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту ) 

 

1 Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця) 

Аудиторська фiрма у формі Товариства з 
обмеженою вiдповiдальнiстю "КРАТ-
АУДИТ" 

2 Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової 
картки* платника податків - фізичної особи) 23413650 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 

4 
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України 

0718 
26.01.2001 

5 

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

- 
- 
- 
д/н 
- 

6 Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність 
системи контролю якості, виданого Аудиторською 
палатою України 

 
д/н 

7 Звітний період, за який проведено аудит фінансової 
звітності .  .     -   .  . 

8 Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із 
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від 
висловлення думки) 

  

9 Пояснювальний параграф (у разі наявності)   
10 Номер та дата договору на проведення аудиту  

д/н 
11 Дата початку та дата закінчення аудиту .  .     -   .  . 
12 Дата аудиторського висновку (звіту) .  . 
13 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 0.00 
14 Текст аудиторського висновку (звіту) : 
АУДИТОРСЬКА ФІРМА У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАТ-АУДИТ" 
04050 м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Мельникова, будинок  12, поточний 
рахунок N 26004054614904 в Полтавському ГРУ ПАТ  КБ ПРИВАТБАНК, МФО331401, код 
ЄДРПОУ 23413650 , 
 електронна адреса: krat-audit@dc.ukrtel.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
щодо фінансової звітності  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД 
ІМ.С.ОРДЖОНІКІДЗЕ" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:krat-audit@dc.ukrtel.net


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Звіт незалежного аудитора призначається акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД ІМ.С.ОРДЖОНІКІДЗЕ" (далі - Компанія), 
фінансова звітність якого перевіряється, і може бути використаний для подання 
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті 
інформації Компанією. 
 
Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД ІМ.С.ОРДЖОНІКІДЗЕ" (код ЄДРПОУ 05750205, 
місцезнаходження 61007, м. Харків, пр-т. Московський 275, дата державної 
реєстрації 30.12.1994р.), яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 
грудня 2016 року, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), 
звіт про власний капітал та звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 
на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші 
пояснювальні примітки. 
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 
Управлінський персонал несе відповідальність за подання цієї фінансової 
звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за 
такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для 
забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень 
внаслідок шахрайства або помилки. 
Відповідальність аудитора 
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на 
основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних 
стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних 
етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої 
впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських 
доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур 
залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень 
фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих 
ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються 
складання та достовірного подання Компанією фінансової звітності, з метою 
розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою 
висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Компанії. Аудит 
включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, 
прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та 
загального подання фінансової звітності. 
Ми вважаємо, що отримали достатні та належні аудиторські докази для 
висловлення нашої умовно-позитивної думки. 
 
 
 
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 
При складанні фінансової звітності Компанія не провела оцінку на предмет 
зменшення корисності основних засобів відповідно МСБО 36 "Зменшення корисності 
активів" при наявності ознак, що корисність активів могла зменшитися. Якби 
управлінський персонал визнав зменшення корисності основних засобів, потрібно 
було б провести уцінку основних засобів до суми їх очікуваного відшкодування. 
Вплив зменшення корисності основних засобів не був визначений. 
У примітках до фінансової звітності Компанія не розкрила інформацію про 
зв'язані сторони відповідно вимог МСБО 24 "Розкриття інформації про зв'язані 
сторони", а саме: назву фактичної контролюючої сторони. 
Оскільки керівництво Компанії немає вичерпної інформації щодо переліку 
підприємств, підконтрольних фактичній контролюючий стороні Компанії, ми не 
змогли отримати достатні і прийнятні аудиторські докази по відношенню до 
повноти розкриття інформації про операції та залишки зі зв'язаними сторонами у 
Примітці 8 до цієї фінансової звітності. 
 
Умовно-позитивна думка 
На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі 
"Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність 



відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД ІМ.С.ОРДЖОНІКІДЗЕ" 
станом на 31 грудня 2016 року, його фінансові результати і рух грошових коштів 
за рік, що минув на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності. 
 
Інші питання 
Не змінюючи нашої думки, звертаємо увагу на наступне: станом на кінець 
звітного періоду Компанія має вартість чистих активів меншою від суми 
статутного капіталу, що являє собою ознаку загрози безперервності діяльності. 
Згідно з частиною 3 Статті 155 Цивільного Кодексу України, якщо після 
закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих 
активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, 
товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та 
зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо 
вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру 
статутного капіталу, товариство підлягає ліквідації. 
 
 
 
 
 
 
 
Основні відомості про аудиторську фірму 
Повне найменування: АУДИТОРСЬКА ФІРМА У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАТ-АУДИТ" 
Номер та дата видачі Свідоцтва про державну реєстрацію: А00 №304412 від 
25.04.1995р. видано виконавчим комітетом Донецької міської Ради  
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: №0718 
видане рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001р.№98, дійсне до 
24.09.2020р. 
Місцезнаходження: 04050, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Мельникова, буд. 12 
Телефон: 050-368-16-79  
Дата і номер договору на проведення аудиту: №120 від 18.10.2016 року  
Дата початку перевірки: 18.10.2016р., дата закінчення перевірки: 10.03.2017р. 
 
 
 
 
 
Директор АФ  ТОВ "КРАТ-АУДИТ" 
Сертифікат аудитора серії А № 002017 рішення Аудиторської палати України № 27 
від 02.03.1995р. 
Продовження строку дії до 02.03.2019р.- рішення Аудиторської палати України 
№2832 від 30.12.2014р. ______________ Кратт О.М. 
10.03.2017р. 
   
 
 

 
 
 
 


