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

Самокиш Сергiй Олексiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

24.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ЗАВОД
"ТОЧМЕДПРИЛАД"
емітента
2. Організаційноправова форма
емітента

Акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
емітента

00481324

4. Місцезнаходження
емітента

61085 Харкiвська область Київський м. Харкiв вулиця Академiка
Проскури, будинок 1, корпус 45

5. Міжміський код,
телефон та факс
емітента

(057) 768-08-76 (057) 760-16-84

6. Електронна поштова
tochmedprulad@ft.net.ua
адреса емітента
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії

24.04.2018
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

80(2833) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація
розміщена на сторінці

www.tochmed.com.ua
(адреса сторінки)
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в мережі
Інтернет

26.04.2018
(дата)

26.04.2018
(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)

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

X

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
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
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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 В складi рiчної iнформацiї ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД" вiдсутнi:
- Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не
одержувало лiцензiй.
- Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному
перiодi не брало участi у створеннi юридичних осiб, вiдсоток акцiй (часток, паїв) що належать емiтенту в
юридичнiй особi становить 0,00
- Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, в зв'язку з тим, що в товариствi немає такої посади.
- Iнформацiя про рейтингове агентство вiдстуня, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не
користувалося послугами рейтингових агенств.
- Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися.
- Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй.
- Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски
iнших цiнних паперiв.
- Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск
похiдних цiнних паперiв.
- Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не
здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду.
- Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що
товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
- Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами
дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення
електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
- Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - так як в
звiтному перiодi рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не приймались.
- Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв - так як в звiтному перiодi
рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не приймались.
- Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть - так як в звiтному перiодi рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення
яких є заiнтересованiсть не приймались.
- Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариством у
звiтному перiодi не здiйснювався випуск боргових цiнних паперiв.
- Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента вiдсутня в зв'язку з тим, що
товариство не має осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД"
- Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски
iпотечних облiгацiй.
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- Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не
здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.
- Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття
вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП.
- Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски
iпотечних сертифiкатiв.
- Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски
iпотечних сертифiкатiв.
- Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.
- Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски
сертифiкатiв ФОН.
- Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало
випуски сертифiкатiв ФОН.
- Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски
сертифiкатiв ФОН.
- Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.
- Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових
облiгацiй пiдприємств.
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III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧМЕДПРИЛАД"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію
юридичної особи ( за наявності )

д/н

3. Дата проведення державної реєстрації

29.04.1996

4. Територія (область)

Харкiвська область

5. Статутний капітал (грн.)

100000000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу,
що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)

0.000

0.000
23

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
32.50
26.60
28.41

ВИРОБНИЦТВО МЕДИЧНИХ І СТОМАТОЛОГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ І
МАТЕРІАЛІВ
ВИРОБНИЦТВО РАДІОЛОГІЧНОГО, ЕЛЕКТРОМЕДИЧНОГО Й
ЕЛЕКТРОТЕРАПЕВТИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ
ВИРОБНИЦТВО МЕТАЛООБРОБНИХ МАШИН

10. Органи управління
підприємства

1.Загальні збори акціонерів;
2.Наглядова рада;
3.Ревізійна комісія.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

АТ "Укрексімбанк"

2) МФО банку

322313

3) Поточний рахунок

26002000034350

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який АТ "Укрексімбанк"
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній
валюті
5) МФО банку

322313

6) Поточний рахунок

26002000034350
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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)

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна
України по Харкiвськiй областi

23148337

61024 Харкiвська область Київський м.Харкiв вул. Гуданова,18

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

0.000000000000
Усього
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0.000000000000

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

Генеральний директор
1. Посада
Самокиш Сергій Олексійович
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
1959
4. Рік народження
Вища
5. Освіта**
15
6. Стаж роботи (років)**
Голова Правлiння ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД"
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
17.06.2016 термiном - безстроково
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис Протягом звітного періоду щодо даної посадової особи зміни не відбувались. У посадової особи
емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки
посадової особи визначені Статутом Товариства. Генерального директора Товариства було обрано на посаду
09.06.2016р. рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол №2 вiд 09.06.2016р.) з 17.06.2016 року, термiном
- безстроково. Винагорода сплачується відповідно до штатного розкладу. Загальний стаж роботи - 15 років.
Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5 років: Голова правління ВАТ "ХЗ
"Точмедприлад", керуючий санацією ВАТ "ХЗ "Точмедприлад", Голова Правлiння ПАТ "ХЗ
"ТОЧМЕДПРИЛАД". Посадова особа на iнших підприємствах не працює.
Голова Наглядової ради, Головний бухгалтер
1. Посада
Григорова Iрина Миколаївна
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
1971
4. Рік народження
Вища
5. Освіта**
16
6. Стаж роботи (років)**
Член Правління ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД"
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
10.04.2017 термiном на 1 рiк
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Законом України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-ХIV вiд 16.07.1999 (зi змiнами та доповненнями) та посадовою
iнструкцiєю. Призначена на посаду головного бухгалтера згідно Наказу № 156-к від 02.09.2009 р. на
безстроковий термін. Винагорода за посаду Головного бухгалтера сплачується вiдповiдно до штатного
розкладу.
Призначена на посаду Голови Наглядової ради 10.04.2017р. рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол
№01 вiд 10.04.2017р.) з числа обраних загальними зборами членiв Наглядової ради, термiном на 1 рік.
Загальний стаж роботи 16 років. Винагорода за посаду Голови Наглядової ради не передбачена.
Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5 років - заступник головного
бухгалтера ВАТ "ХЗ Точмедприлад", Член Правління ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД". Посадова особа на
iнших пiдприємствах не працює.
Заступник Голови Наглядової ради
1. Посада
Чернишова Галина Миколаївна
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
1958
4. Рік народження
Вища
5. Освіта**
42
6. Стаж роботи (років)**
ТОВ "Центр синергiї новацiй" - бухгалтер
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
10.04.2017 термiном на 1 рiк
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Заступника Голови
Наглядової ради було обрано 10.04.2017р. рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол №01 вiд
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10.04.2017р.) з числа обраних загальними зборами членiв Наглядової ради, термiном на 1 рiк. Винагорода за
посаду Заступника Голови Наглядової ради не передбачена. Загальний стаж роботи - 42 роки. Підприємства
на яких працювала посадова особа та посади за останні 5 років: ТОВ "Центр синергiї новацiй" - бухгалтер.
Посадова особа емітента не надає згоди на розкриття інформації щодо місцезнаходження підприємства, де
вона на даний момент працює.
Член Наглядової ради
1. Посада
Балабай Олексiй Юрiйович
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
1982
4. Рік народження
Вища
5. Освіта**
16
6. Стаж роботи (років)**
ТОВ "Центр синергiї новацiй" - директор
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
10.04.2017 термiном на 1 рiк
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Члена Наглядової ради
Товариства було обрано 10.04.2017р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 10.04.2017р.),
термiном на 1 рiк. Винагорода за посаду Члена Наглядової ради не передбачена. Загальний стаж роботи - 16
років. Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5 років: ТОВ "Центр синергiї
новацiй" - директор. Посадова особа емітента не надає згоди на розкриття інформації щодо
місцезнаходження підприємства, де вона на даний момент працює.
Голова Ревiзiйної комiсiї
1. Посада
Пiщiц Свiтлана Юхимiвна
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
1961
4. Рік народження
Вища
5. Освіта**
33
6. Стаж роботи (років)**
ФТIНТ iм. Б.I. Вєркiна - провiдний редактор науковий
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
22.04.2016 термiном на 3 роки
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис Протягом звітного періоду щодо даної посадової особи зміни не відбувались. У посадової особи
емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки
посадової особи визначені Статутом Товариства. Голову Ревiзiйної комiсiї було обрано на посаду
22.04.2016р. засiданням Ревiзiйної комiсiї (Протокол №01 вiд 22.04.2016р.) з числа обраних загальними
зборами членiв Ревiзiйної комiсiї, термiном на 3 роки. Винагорода за посаду Голови Ревізійної комісії не
передбачена. Загальний стаж роботи - 33 роки. Підприємства на яких працювала посадова особа та посади
за останні 5 років: ФТIНТ iм. Б.I. Вєркiна - провiдний редактор науковий. Посадова особа емітента не надає
згоди на розкриття інформації щодо місцезнаходження підприємства, де вона на даний момент працює.
Член Ревiзiйної комiсiї
1. Посада
Кононенко Неллi Миколаївна
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
1976
4. Рік народження
Вища
5. Освіта**
21
6. Стаж роботи (років)**
асистент кафедри фiзичного виховання №705
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
22.04.2016 термiном на 3 роки
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис Протягом звітного періоду щодо даної посадової особи зміни не відбувались. У посадової особи
емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки
посадової особи визначені Статутом Товариства. Члена Ревiзiйної комiсiї було обрано на посаду 22.04.2016р.
загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 22.04.2016р.), термiном на 3 роки. Винагорода за посаду
Члена Ревізійної комісії не передбачена. Загальний стаж роботи - 21 рік. Підприємства на яких працювала
посадова особа та посади за останні 5 років: НАI iм. М.Є. Жуковського "Харкiвський авiацiйний iнститут",
асистент кафедри фiзичного виховання №705. Посадова особа емітента не надає згоди на розкриття
інформації щодо місцезнаходження підприємства, де вона на даний момент працює.
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1. Посада
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта**
6. Стаж роботи (років)**
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

Член Ревiзiйної комiсiї
Корженко Володимир Васильович

1949
Вища
50
Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння
НАДУ при Президентовi України, Професор кафедри
фiлософiї
22.04.2016 термiном на 3 роки

8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис Протягом звітного періоду щодо даної посадової особи зміни не відбувались. У посадової особи
емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки
посадової особи визначені Статутом Товариства. Члена Ревiзiйної комiсiї було обрано на посаду 22.04.2016р.
загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 22.04.2016р.), термiном на 3 роки. Винагорода за посаду
Члена Ревізійної комісії не передбачена. Загальний стаж роботи - 50 років. Підприємства на яких працювала
посадова особа та посади за останні 5 років: Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння
НАДУ при Президентовi України, Професор кафедри фiлософiї. Посадова особа емітента не надає згоди на
розкриття інформації щодо місцезнаходження підприємства, де вона на даний момент працює.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Кількість за видами акцій
Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи

1

2

Генеральний
директор

Ідентифікаційний код
юридичної особи

3

Від загальної
Кількість
кількості акцій
прості на Привілейовані
акцій (штук)
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні

привілейов
ані на
пред'явник
а

4

5

6

7

8

9

Самокиш Сергій
Олексійович

287409956

71.852489

287409956

0

0

0

Голова Наглядової
ради, Головний
бухгалтер

Григорова Iрина
Миколаївна

63852480

15.96312

63852480

0

0

0

Заступник Голови
Наглядової ради

Чернишова Галина
Миколаївна

40000

0.01

40000

0

0

0

Член Наглядової
ради

Балабай Олексiй
Юрiйович

40000

0.01

40000

0

0

0

Голова Ревiзiйної
комiсiї

Пiщiц Свiтлана
Юхимiвна

40000

0.01

40000

0

0

0

Член Ревiзiйної
комiсiї

Кононенко Неллi
Миколаївна

4000000

1

4000000

0

0

0

Член Ревiзiйної
комiсiї

Корженко Володимир
Васильович

40000

0.01

40000

0

0

0

355422436

88.855609

355422436

0

0

0

Усього
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VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних
акціонерних товариств)
Ідентифікацій
ний код
юридичної
особи

Кількість за видами акцій

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості іменні

привілейовані
іменні

Григорова Iрина Миколаївна

63852480

15.96312

63852480

0

Самокиш Сергiй Олексiйович

287409956

71.852489

287409956

0

351262436

87.815609

351262436

0

Найменування юридичної особи

Місцезнаходження

Усього
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прості іменні

привілейовані
іменні

Кількість за видами акцій

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів

Чергові
X

Позачергові

10.04.2017
Дата проведення
93.55
Кворум зборів
Опис Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 10.04.2017 р.
Порядок денний:
1. Затвердження умов договору на iнформацiйне та органiзацiйне забезпечення проведення чергових
Рiчних загальних зборiв акцiонерного Товариства.
2. Обрання лiчильної комiсiї та припинення її повноважень.
3. Обрання Голови та Секретаря чергових Рiчних загальних зборiв акцiонерного Товариства.
4. Про порядок проведення чергових Рiчних загальних зборiв акцiонерного Товариства.
5. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для простого та кумулятивного голосування.
6. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк
та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
7. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
8. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
9. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк, розподiл прибутку за 2016 рiк.
10.Вiдкликання Голови та членiв Наглядової ради.
11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться
з Членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
Рiшення прийнятi по всiх питаннях порядку денного, а саме:
1. Умови договору на iнформацiйне та органiзацiйне забезпечення проведення загальних зборiв
затверджено.
2. Лiчильну комiсiю обрано, повноваження припиняються разом з закiнченням загальних зборiв.
3. Голову та секретаря чергових Рiчних загальних зборiв обрано.
4. Порядок проведення чергових Рiчних загальних зборiв затверджено.
5. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для простого та кумулятивного голосування визначено.
6. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк
затверджено. Роботу Генерального директора визнано задовiльною.
7. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк затверджено, роботу Наглядової ради визнано задовiльною.
8. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк затверджено, роботу Ревiзiйної комiсiї визнано задовiльною.
9. Рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк затверджено, прибуток направлено на розвиток
пiдприємства.
10. Голову та членiв Наглядової ради Товариства вiдкликано.
11. Членiв Наглядової ради Товариства обрано.
12. Умови цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами
Наглядової ради та розмiр їх винагороди затверджено. Уповноважену особу на пiдписання договорiв
(контрактiв) з членами Наглядової ради визначено.
Протягом звiтного року позачерговi збори не скликались.
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

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

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

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Публiчне акцiонерне товариство
30370711
04071 Київська область Шевченківський м.Київ вул.Нижній Вал 17/8
немає
З 12.10.2013 року вiдповiдно до ст. 29 роздiл 5 Закону України "Про
депозитарну систему України" Центральний депозитарiй здiйснює
професiйну дiяльнiсть без отримання лiцензiї на провадження професiйної
дiяльностi на фондовому ринку.

(044) 591-04-04
(044) 591-04-19
Особа здiйснює обслуговування випуску акцiй Товариства. Депозитарiй
Товариства не змiнювався.
Аудиторська фірма "РЕЙТІНГ" у формі товариства з обмеженою
відповідальністю
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
23913424
61001 Харкiвська область Червонозаводський м. Харків проспект Гагаріна,
буд 20
№1225
Аудиторська палата України

26.01.2001
(057)760-16-84
(057)760-16-84
Проведення аудиторських перевірок
Номер та дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: № 1225 від
26.01.2001 року, термін чинності Свідоцтва продовжено до 24.09.2020 року.
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0758 чинне до
31.12.2023 року. Обслуговування у 2017 році здійснювалось на підставі
договору № 2-Р18 від 02.02.2018 року.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Незалежний реєстратор
"АВЕРС"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
25188660
61001 Харкiвська область Червонозаводський м. Харків пр-т Гагаріна 20
АЕ № 263467
НКЦПФР

01.10.2013
(057)76-808-76
(057)760-16-84
депозитарна діяльність депозитарної установи
Обслуговування здійснюється на підставі договору про відкриття рахунків
у цінних паперах власникам № 119-Д-15 від 16.12.2015 року. ТОВ "НР
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"АВЕРС" є депозитарною установою, яка здійснює свою діяльність на
підставі Ліцензії серія АЕ № 263467 від 01.10.2013 р., виданою НКЦПФР.
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X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

1

2

3

4

5

18.08.2010

674/1/10

ДКЦПФР

UA4000090948

Акція проста
бездокумент
арна іменна

Опис

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6

7

8

9

10

Бездокументарнi
iменнi

0.25

400000000

100000000.00

100.000000000
000

Міжнародний
Тип цінного Форма існування та
ідентифікаційний
паперу
форма випуску
номер

Прості іменні акції ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД" до біржового списку та/або лістингу жодної з фондових бірж не входять. Обіг простих іменних акцій ПАТ "ХЗ
"ТОЧМЕДПРИЛАД" здійснюється на внутрішньому позабіржовому ринку. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй 80/20/1/97 вiд 06.05.1997 р. було замiнено на
Свiдоцтво 674/1/10 від 18.08.2010 р. в зв'язку переведенням акцій з документарної форми в бездокументарну форму та було замiнено на Свiдоцтво про реєстрацiю
випуску акцiй 674/1/10 від 18.08.2010 р. в зв'язку зi змiною найменування Товариства. Протягом звітного періоду Емітент викуп власних акцій не здійснював, емісій
не проводив.
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XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" було засновано відповідно до Наказу по Регіональному
відділенню Фонду держмайна України в Харківській області від 3 квітня 1996р. №534.
12 липня 2012 року Господарський суд Харківської області виніс Ухвалу по справі
№5023/2491/11, "Про проведення санації боржника", 26 серпня 2014 року було
винесено Ухвалу про продовження строку санації боржника. 24 березня 2015 року було
закінчено провадження про банкрутство ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД". Товариство вийшло з
процедури відновлення своєї платоспроможності і може продовжувати свою подальшу
діяльність відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням
підписаного з кредиторами "Мирової угоди".

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
ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД" формується по принципу єдиного господарського механізму з
поділом на структурні підрозділи: виробничий, технічний, науково-технічний,
фінансовий. Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених
підрозділів в товаристві не створювалось. Товариство очолює Генеральний директор.

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 - 23 особи.
Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників - 0 осіб. Чисельність
працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - особа.
Фонд оплати праці - всього 1102,8 тис.грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці,
його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Фонд оплати праці
зменшився на 660 тис. грн. порівняно з попереднім роком. Кадрова програма
емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним
потребам емітента відсутня.

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
ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД" не входить 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
ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД" не проводить ніякої спільної діяльності з іншими
підприємствами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного року не
надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
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Облікова політика на підприємстві затверджена наказом №1 від 04 січня 2012 р.
Протягом 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 років зберігається незмінність облікової
політики.
Облiкова полiтика на пiдприємствi ведеться у вiдповiдностi до Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звiтнiсть в Україні" вiд 16.07.99 р. №996-ХIV та
згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
Амортизація основних засобів розраховується лінійним методом протягом оціночного
строку корисного використання активів таким чином: - будівлі - від 15 до 20; машини та обладнання - від 5 до 15 років; - транспортні засоби - від 5 до 15
років; - інші основні засоби - від 3 до 15 років. Нарахування амортизації основних
засобів здійснюється на щомісячній основі. Визнання, оцінка, представлення та
розкриття запасів здійснюється у відповідності до вимог МСФЗ 2 "Запаси". Запаси
оцінюються за найменшою з двох величин: вартістю придбання та чистої вартості
реалізації. Визнання, оцінка, представлення та розкриття інформації щодо
фінансових інструментів здійснюється у відповідності до вимог МСФЗ 32 "Фінансові
інструменти: подання інформації" Фінансовий актив оцінюється за амортизованою
вартістю, якщо виконуються обидва з наступних умов:
- Актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання активів для
отримання передбачених договором потоків грошових коштів.
- Договірні умови фінансового активу обумовлюють отримання в зазначені терміни
потоків грошових коштів, які є виключно платежами основного боргу і відсотків на
непогашену суму основного боргу. В інших випадках фінансовий актив оцінюється за
справедливою вартістю.

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;
ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД" займається виробництвом, спеціалізованим ремонтом, монтажем
і установкою медичного, хірургічного, ортопедичного обладнання і устаткування, що
використовуються в хірургії, гінекології, офтальмології, стоматології. Не залежить
від сезонних змін. Основні ринки збуту: Україна - ООО "Центр синергії іновацій",
ТОВ "Бестмед", ТОВ "Медтехснаб", OOO "Luch Stom Interprise" також основні ринки
збуту у Білорусїї, Казахстані та Узбекістані. Основними ризиками діяльності
емітента є нестабільна ситуація в країні та низька платоспроможність населення.
Для зменшення ризиків емітента та захисту своєї діяльності необхідно розширювати
ринок збуду на інші країни. Товариство на виробництво використовує, практично на
100%, матеріали та сировину вітчизняних виробників. Головним конкурентом
Товариства є Германські та Китайські виробники медичної техніки.

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
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За останні п'ять років у Публічному акціонерному товаристві "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД"
значних придбань чи відчужень основних засобів не було. Значних інвестицій не
планується.

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
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради, членами
виконавчого органу, афілійованими особами, протягом звітного року не було.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених,
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення
Змін у обліку основних засобів за 2017 р. не відбулося. ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" для
здійснення своєї господарської діяльності орендує виробничі та офісні приміщення у
ПрАТ "Науково-виробниче підприємство Орбіта".

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Істотними проблемами, що впливають на діяльність ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД" є
залежність від бюджетного сектору та низький рівень доходів населення.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
У звітному періоді ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИДАД" було виплачено штраф у розмірі 18692,54
грн., на користь ХОВ Фонду соціального захисту інвалідів.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД" достатньо робочого капіталу для поточних потреб. Здійснює
свою діяльність за рахунок надходження коштів від продажу виробленої продукції.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
На кінець звітного періоду на ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД" укладених, але не виконаних
договорів 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)
Поліпшення фінансового стану ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД" за рахунок збільшення продажу
та реалізації виробленої продукції. Реконструкції у 2017 році не було.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
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Проведення досліджень та розробок в звітному періоді не здійснювалося.

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
В судових справах емiтент не приймав участi.

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
Іншої інформації, що передбачена для розкриття та яка може бути істотною для
оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, немає.
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XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

Найменування основних
засобів
1.Виробничого призначення

Власні основні засоби
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
111.000
284.000

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

Основні засоби , всього
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
111.000
284.000

- будівлі та споруди

87.000

82.000

0.000

0.000

87.000

82.000

- машини та обладнання

12.000

188.000

0.000

0.000

12.000

188.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

12.000

14.000

0.000

0.000

12.000

14.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

111.000

284.000

0.000

0.000

111.000

284.000

Пояснення : Ніяких обмежень на використання майна емітента не існує. Ступінь зносу
основних засобів на початок року - 92,4%, на кінець 85,71%.
Ступінь використання основних засобів 100%. Первісна вартість основних засобів на
початок року - 1470 тис.грн, на кінець року - 1987 тис.грн.
Сума нарахованого зносу - 1703 тис.грн.
Законсервованих основних засобів немає.
Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства.
Термін користування основними засобами (за основними групами):
- будинки та споруди - 15-20 років;
- машини та обладнання 5-15 років.
Майно Емітента не знаходиться в заставі.
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

103293

107462

Статутний капітал (тис.грн.)

100000

100000

100000
100000
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України
Опис
"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення
вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів)
товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань
перед іншими особами
Розрахункова вартість чистих активів(103293.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного
Висновок
капіталу(100000.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець
року.
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3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань

Кредити банку, у тому числі :
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі за облігаціями (за кожним
випуском) :
за іпотечними цінними паперами (за кожним
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском):
За векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому числі за
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
За фінансовими інвестиціями в корпоративні
права (за кожним видом):

Дата
погашення

0.00
0.00
0.00

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
Х
Х

д/н
Х

0.00
0.00

0.000
Х

д/н
Х

Х

0.00

Х

Х

Х
Х

0.00
0.00

Х
Х

Х
Х

Х

0.00

Х

Х

0.000
Х
Х
Х
Х

д/н
Х
Х
Х
Х

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Х
Х
Х

д/н
0.00
Податкові зобов'язання
Х
80.00
Фінансова допомога на зворотній основі
Х
0.00
Інші зобов'язання та забезпечення
Х
2660.00
Усього зобов'язань та забезпечень
Х
2740.00
Опис Непогашена частина боргу станом на 31.12.2017 року складає 2740 тис.грн.

PDF создан с пробной версией pdfFactory www.pdffactory.com

Х
Х
Х

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
Дата
Дата
оприлюднення
виникнення
повідомлення у
події
стрічці новин
1
2
10.04.2017
24.02.2017
10.04.2017
11.04.2017

Вид інформації
3
Відомості про проведення загальних зборів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?
Рік
Кількість зборів, усього
1
2017
1
2
2016
1
3
2015
0

У тому числі позачергових
0
0
0

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

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше
немає

Ні
X
X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю) ?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та 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
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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

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
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) немає

Ні
X
X
X

немає

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : немає

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
немає

PDF создан с пробной версией pdfFactory www.pdffactory.com

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

(осіб)
3
3
0
0
0
3
0
0

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інші (запишіть)

оцінка не проводилась

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 :
оцінка не проводилась
Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 1
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)
немає немає

Ні
X
X
X
X

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
оцінка не проводилась
Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :
немає
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
немає

Ні
X
X
X
X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть) немає
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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
X
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
X
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
X
було обрано нового члена
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? 2
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

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

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

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

Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
немає

X
X
X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
Публікується у
Документи
розміщуєтьс
Копії
пресі,
Інформація
надаються для
документів я на власній
оприлюднюється в
розповсюд
ознайомлення
інтернет
надаються
загальнодоступній
жується на
безпосередньо
торінці
на запит
базі НКЦПФР про
загальних
в акціонерному
акціонера акціонерного
ринок цінних
зборах
товаристві
товариства
паперів
Фінансова звітність,
Так
Так
Ні
Так
Так
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
Ні
Ні
Ні
Ні
Так
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
Так
Так
Ні
Ні
Так
управління товариства
Статут та внутрішні
Так
Ні
Ні
Ні
Так
документи
Протоколи загальних зборів
Ні
Ні
Так
Ні
Так
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
осіб акціонерного товариства
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
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)
немає

Ні
X
X

X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
немає

Ні
X

X
X

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

Так
X

Ні
X
X
X
X

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

Ні
X

X
X
X
X

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних
трьох років?
Так
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть) нємає

Ні
X
X
X
X
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції 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) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Так
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: не прийнято
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) Ні;
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укажіть, яким чином її оприлюднено: не оприлюднено
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.
немає
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Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧМЕДПРИЛАД"
Територія ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО МЕДИЧНИХ І
СТОМАТОЛОГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ
Середня кількість працівників 23
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 61085 Харкiвська область м. Харкiв вулиця Академiка Проскури,
будинок 1, корпус 45, т.(057) 768-08-76

2018

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

Коди
01
01
00481324
6310136600
230

за КВЕД

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

32.50

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2017 р.
Форма № 1
Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

Код за ДКУД

1801001

Код
На початок
На кінець
На дату перерядка звітного періоду звітного періоду ходу на МСФЗ
2
3
4
01.01.2012
858
1000
---

первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

1477
1477
126
111
1470
1359
---

1477
1477
81
284
1987
1703
---

1030

--

--

інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1035
1040
1045
1090
1095

74635
---74872

74635
---75000

1100

4665

5732

1101
1102
1103
1104
1110

25
3468
1093
79
--

9
4355
1283
85
--

1125

4

233

1130

66

143

з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та

1135
1136
1155
1160
1165
1167
1170
1190
1195
1200

402
-922
28200
522
522
6
39
34826
--

704
-726
23250
211
211
14
20
31033
--

1477
619
76
106
472
366
----

69434
13347
7
-83828
1111
193
441
473
4
-52
3
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2
-645
38250
58
58
5
-40126
--

групи вибуття
Баланс

1300

109698

PDF создан с пробной версией pdfFactory www.pdffactory.com

106033

123954

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

1400

100000

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

--36
7426
--107462

--36
3257
--103293

1500

--

--

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1510
1515
1520
1525
1595

------

------

1600

--

--

1610

--

--

1615
1620
1621
1625
1630

621
228
224
587
15

1462
80
66
561
44

1635

586

300

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

На кінець
На дату перезвітного періоду ходу на МСФЗ
4
5
100000
100000
--36
6894
--106930
--

-----32

--

товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1660
1665
1690
1695

24
-175
2236

40
-253
2740

1700

--

--

Баланс

1900

109698

106033

566
4981
-636
185
225
--10399
17024
--

123954

Фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до вимог МСФЗ, тому примiтки наведенi в
роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi складеної вiдповiдно до мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi".
Генеральний директор

________________

Самокиш Сергій Олексійович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________

Григорова Ірина Миколаївна

(підпис)
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Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧМЕДПРИЛАД"

2018

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
00481324

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )
за 2017 рік
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

2000

7165

6597

2050

(4579)

(4122)

2090

2586

2475

2095
2120
2130
2150
2180

(--)
18
(1163)
(174)
(326)

(--)
88
(877)
(28)
(488)

2190

941

1170

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(--)
--34
(--)
(--)
(4973)

(--)
--15588
(--)
(--)
(16225)

2290

--

533

2295
2300

(3998)
-171

(--)
-224

2305

--

--

2350

--

309

2355

(4169)

(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

Код
рядка

За звітний період

2
2400
2405
2410

3
----

За аналогічний
період попереднього
року
4
----

2415

--

--

2445
2450

---

---

2455

--

--

2460
2465

--4169

-309
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III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За звітний період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
4363
1187
330
344
1056
7280

За аналогічний
період попереднього
року
4
3917
557
174
644
1011
6303

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний період

2
2600
2605
2610

3
400000000
400000000
( 0.01042250)

За аналогічний
період попереднього
року
4
400000000
400000000
0.00077250

2615

( 0.01042250)

0.00077250

2650

--

--

Фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до вимог МСФЗ, тому примiтки наведенi в
роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi складеної вiдповiдно до мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi".
Генеральний директор

________________

Самокиш Сергій Олексійович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________

Григорова Ірина Миколаївна

(підпис)
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Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧМЕДПРИЛАД"

2018

Коди
01
01
00481324

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2017 рік
Форма № 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Зобов'язання з податку на прибуток
Зобов'язання з податку на додану вартість
Витрачання на оплату повернення авансів
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

Код за ДКУД

1801004

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

3000

6492

7405

3005
3006
3010
3095

---34

---108

3100

(4569)

(4134)

3105
3110
3115
3116
3117
3140
3190
3195

(932)
(570)
(525)
(104)
(159)
(--)
(--)
-70

(477)
(290)
(34)
(13)
(10)
(271)
(1247)
1060

3200

--

--

3205

--

--

3215

--

--

3220
3225
3230
3250

--162
--

--168
--

3255

(--)

(--)

3260
3270
3275
3290
3295

(403)
(--)
(--)
(--)
-241

(390)
(--)
(330)
(--)
-552

3300

--

--

3305
3340

---

---

3345

(--)

(--)

3350
3355
3390
3395
3400
3405
3410
3415

-(--)
(--)
--311
522
-211

-(--)
(--)
-508
14
-522
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Фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до вимог МСФЗ, тому примiтки наведенi в
роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi складеної вiдповiдно до мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi".
Генеральний директор

________________

Самокиш Сергiй Олексiйович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________

Григорова Iрина Миколаївна

(підпис)
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Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧМЕДПРИЛАД"

2018

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
00481324

Звіт про власний капітал
за 2017 рік
Форма № 4

Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Внески учасників : Внески
до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу : Викуп
акцій (часток)
Перепродаж викуплених
акцій (часток)
Анулювання викуплених
акцій (часток)
Вилучення частки в
капіталі
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

Генеральний директор

Код за ДКУД

НерозподілеЗареєстний
Неопла- Вилурований Капітал ДодатРезерКод
(пайови у дооцін- ковий
вний прибуток чений
чений
рядка
й)
ках
капітал капітал (непокри капітал капітал
капітал
тий
збиток)
2
3
4
5
6
7
8
9
4000 100000
--36
7426
---

Всього

10
107462

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

4010
4090

---

---

---

---

---

---

---

---

4095

100000

--

--

36

7426

--

--

107462

4100

--

--

--

--

-4169

--

--

-4169

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290
4295
4300

--100000

----

----

--36

--4169
3257

----

----

--4169
103293

________________

Самокиш Сергiй Олексiйович

(підпис)

Головний бухгалтер

1801005

________________

Григорова Iрина Миколаївна

(підпис)
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Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства
"ХАРКIВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧМЕДПРИЛАД" (ПАТ ""ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД") за 2017 рiк.
Публiчне акцiонерне товариство "Харкiвський завод "Точмедприлад" виробляє медичнi
прилади та устаткування - офтальмологiчне, хiрургiчне, стоматологiчне. Товариство
формується по принципу єдиного господарського механiзму з подiлом на пiдроздiли:
виробничий, технiчний, науково-технiчний, фiнансовий. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй,
представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiву товариствi не створювалось.
Пiдприємство було засноване як Вiдкрите акцiонерне товариство "Харкiвський завод
"Точмедприлад" вiдповiдно до Наказу по Регiональному вiддiленню Фонду держмайна
України в Харкiвськiй областi вiд 3 квiтня 1996р. за №534.
Господарський суд Харкiвської областi 12 липня 2012 року винiс Ухвалу по справi
№5023/2491/11, "Про проведення санацiї боржника", а 26 серпня 2014 року "Про
продовження строку санацiї боржника". Господарський суд Харкiвської областi 24
березня 2015року винiс Ухвалу по справi №5023/2491/11, "Про затвердження Мирової
угоди, та припинення провадження у справi №5023/2491/11".
Товариство виробляє устаткування та прилади медичного призначення, що
використовуються в хiрургiї, гiнекологiї, офтальмологiї, стоматологiї.
Основнi ринки збуту: Узбекiстан, Україна, Бiлорусь, Казахстан. Але у звiтному 2017
роцi на фонi полiтичних та економiчних подiй спостерiгається значне скорочення
ринку збуту, зокрема зменшено постачання продукцiї на експорт. Товариство
використовує на виробництво (практично на 100%) матерiали та сировину вiтчизняних
виробникiв. Головним конкурентом Товариства є Германськi та Китайськi виробники
медичної технiки.
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть за рахунок надходження коштiв вiд продажу
виробленої продукцiї.
Дотримуючись Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку "Загальнi
вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв
України вiд 07.02.2013р. № 73 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України
28.02.2013р. за№ 336/22868,ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" висвiтлює наступну iнформацiю.
Постiйне мiсце знаходження: 61085, м. Харкiв, вул. Академiка Проскури, 1, корп.45.
Органiзацiйно-правова форма: публiчне акцiонерне товариство.
Країна реєстрацiї: Україна.
Юридична адреса: 61085, м. Харкiв, вул. Академiка Проскури, 1, корп.45.
Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi, на якiй доступна iнформацiя про ПАТ "ХЗ
"Точмедприлад" - http://tochmed.com.ua/
Адреса електронної пошти:info@tochmed.com.ua
Характеристика основних напрямкiв дiяльностi пiдприємства:
26.60. Виробництво радiологiчного, електромедичного й електротерапевтичного
устатковання;
32.50. Виробництво медичних i стоматологiчних iнструментiв i матерiалiв;
25.62. Механiчне оброблення металевих виробiв;
28.41. Виробництво металообробних машин;
46.72. Оптова торгiвля металами та металевими рудами;
47.78. Роздрiбна торгiвля iншими невживаними товарами в спецiалiзованих магазинах.
Середня кiлькiсть працiвникiв пiдприємства протягом звiтного перiоду (року, що
закiнчився 31 грудня 2017 року) - 23 чол.
Обсяг емiсiї цiнних паперiв ПАТ "ХЗ "Точмедприлад"" складає 100000000 грн. Тип
цiнних паперiв - акцiї простi iменнi, номiнальною вартiстю 0,25 грн. Кiлькiсть ЦП:
400000000 шт. Форма iснування цiнних паперiв - бездокументарна. Мiжнародний
iдентифiкацiйний номер цiнних паперiв: UA4000090948.
Змiн протягом звiтного перiоду не вiдбулося.
Засновником товариства є Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по
Харкiвськiй обл. (акцiями емiтента не володiє).
Перелiк осiб, частки яких у статутному капiталi перевищують 5%:
Самокиш С.А. (71,852489%), Григорова I.М. (15,963120%), ТОВ "ЦЕНТР СИНЕРГIЇ
НОВАЦIЙ" (9,9975%).
Члени виконавчого органу володiють акцiями товариства.
Згiдно вимог Н(с)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" керiвництво ПАТ
"ХЗ "Точмедприлад" повiдомляє про права, привiлеї таобмеження, пов'язанi з
акцiями, у тому числi обмеження щодо розподiлу дивiдендiв та повернення капiталу:
особи, якi набули право власностiна акцiї товариства, набувають статусу акцiонерiв
товариства; акцiонери товариства мають право на участь в управлiннi товариством
особисто або через своїх представникiв, на участь у загальних зборах акцiонерiв
товариства, на отримання частини прибутку у виглядi дивiдендiв, отримання у раз
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лiквiдацiї товариства частини його майна або вартостi частини майна товариства,
отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть товариства.
У разi приватного розмiщення додаткових акцiй придбання розмiщуваних товариством
простих акцiй пропорцiйно частцi належних акцiонеру простих акцiй у загальнiй
кiлькостi простих акцiй. Продаж чи iншим чином вiдчужування належних акцiонеру
акцiй в будь-який час без погодження з iншими акцiонерами товариства чи органами
товариства.
Акцiонери товариства можуть мати й iншi права, передбаченi актами законодавства та
Статутом товариства. Одна проста акцiя товариства надає акцiонеру один голос для
вирiшення кожного питання на загальних зборах акцiонерiв товариства, крiм випадкiв
проведення кумулятивного голосування.
Посадовi особи органiв управлiння товариства та iншi особи, якi перебувають з
товариством у трудових вiдносинах, й мають права вимагати вiд акцiонера-працiвника
товариства надання вiдомостей про те, як вiн голосував чи як має намiр голосувати
на загальних зборах акцiонерiв, або про вiдчуження акцiонером-працiвником
товариства своїх акцiй чи намiр їх вiдчуження, або вимагати передачi довiреностi
на участь загальних зборах акцiонерiв.
Акцiонери товариства зобов'язанi дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх
документiв товариства; виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв, iнших
органiв управлiння товариства; виконувати свої зобов'язання перед товариством, у
тому числi пов'язанi з майновою частиною; оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та
засобами, що передбаченi чинним законодавством, Статутом та внутрiшнiми
документами товариства; не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну
iнформацiю щодо дiяльностi товариства; сприяти дiяльностi товариства всiма
законними засобами; виконувати iншi обов'язки, встановленi Статутом товариства та
дiючим законодавством.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" за звiтний
перiод є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ)в редакцiї затвердженої
Радою з Мiжнародних стандартами фiнансової звiтностi (Рада з МСФЗ). Також,
застосованi iнтерпретацiї Комiтету зiнтерпретацiй мiжнародної фiнансової звiтностi
(IFRIC). За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011р.,
ПАТ "ХЗ"Точмедприлад" складало фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi з Нацiональними
Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, що дiють вУкраїнi. Дана
фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi
дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв iпогашення зобов'язань
вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi.
Згiдно МСФЗ 21 керiвництво ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" повiдомляє, що валюта подання
звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, складена у тисячах гривень, округлених
до цiлого, якщо не зазначено iнше.
У розумiннi МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ" першою фiнансовою звiтнiстю за МСФЗ є
перша рiчна фiнансова звiтнiсть, у якiй суб'єктгосподарювання застосовує
Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) i шляхом чiткого та
беззастережного твердження провiдповiднiсть МСФЗ.
Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ є першою фiнансовою звiтнiстю суб'єкта
господарювання, складеною за МСФЗ, як що суб'єкт господарювання подавав свою
останню попередню фiнансову звiтнiсть: згiдно з нацiональними вимогами, якi не
вiдповiдають МСФЗ вусiх аспектах; вiдповiдно до МСФЗ в усiх аспектах, за винятком
того, що фiнансова звiтнiсть не мiстила чiткого та без застережного твердження про
вiдповiднiсть МСФЗ; якi мiстять чiтке твердження про вiдповiднiсть деяким, але не
всiм МСФЗ; згiдно з нацiональними вимогами, якi не вiдповiдають МСФЗ, але з
використанням окремих МСФЗ для облiку статей, щодо яких немає нацiональних вимог,
або згiдноз нацiональними вимогами з узгодженням деяких сум iз сумами, визначеними
за МСФЗ.
Керiвництво ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" обрало датою переходу на МСФЗ 01.01.2012р. Це
означає, що у 2012 роцi ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" було складено попередню фiнансову
звiтнiсть за МСФЗ. У розумiннi п. 3 МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ" ця звiтнiсть
не вважається такою, що повнiстю вiдповiдає МСФЗ, оскiльки вона вiдповiдає не всiм
вимогам мiжнародних стандартiв. А саме, при складаннi попереднiх звiтiв за МСФЗ у
2012 роцi не дотримуються деякi вимоги МСФЗ 1, МСБО 1 i МСБО 34.
У 2017 роцi при складаннi повного комплекту фiнансових звiтiв за МСФЗ за звiтний
рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, в якостi порiвняльних даних,
використовуються данi фiнансової звiтностi, складеної в 2016 роцi на основi МСФЗ.
Фiнансова звiтнiсть ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" є фiнансовою звiтнiстю загального
призначення, яка має на метi задовольнити потреби користувачiв, якi не можуть
вимагати складати звiтнiсть згiдно з їхнiми iнформацiйними потребами. Метою
фiнансової звiтностi є надання iнформацiї про фiнансовий стан, фiнансовi
результати дiяльностi та грошовi потоки ПАТ "ХЗ "Точмедприлад", яка є корисною для
широко гокола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.
Звiтний перiод збiгається з календарним роком, починається 1 сiчня i закiнчується
31 грудня. Операцiйний цикл ПАТ "ХЗ "Точмедприлад"становить дванадцять мiсяцiв. У
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фiнансовiй звiтностi не допускається взаємозалiк активiв i зобов'язань, а також
доходiв i витрат, якщо тiлькице не потрiбно або не дозволено вiдповiдно до МСФЗ.
У вiдповiдностi з Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку i
"Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" пiдприємства, якi, вiдповiдно до
законодавства, застосовують мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi i,
вiдповiдно до стандарту фiнансової звiтностi i "Перше застосування Мiжнародних
стандартiв звiтностi", подають першу рiчну звiтнiсть за мiжнародними стандартами,
що мiстить iнформацiю про показники балансу на початок (01.01.2017) i кiнець
звiтного перiоду (31.12.2017), а також на дату переходу на мiжнароднi стандарти
фiнансової звiтностi (01.01.2012).
Таким чином, ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" подає звiт, що мiстить iнформацiю про
показники балансу (звiту про фiнансовий стан) станом на такi дати: 1).
01.01.2012р. (дата переходу на МСФЗ); 2). 01.01.2017р. (на початок звiтного
перiоду); 3). 31.12.2017р. (на кiнець звiтного перiоду, за результатами якого
пiдприємство подає фiнансову звiтнiсть, як визначено МСФЗ.
Звiрка складових капiталу ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" вiдбувається станом на
01.01.2012р., на 01.01.2017р. та на 31.12.2017р. (тис. грн.).
Також, ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" висвiтлює iнформацiю про показники Звiту про
фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв та
Звiту про власний капiтал станом на кiнець звiтного 2017 року, що закiнчився 31
грудня 2017р., а також на кiнець аналогiчного попереднього перiоду - станом на
31.12.2016р.
Представлення активiв i зобов'язань у Звiтi про фiнансовий стан здiйснюється з
використанням класифiкацiї на короткостроковi та довгостроковi, а в межах кожної
групи - за зростанням лiквiдностi. Для оцiнки довгострокових активiв i
зобов'язань, що пiдлягають дисконтуванню, використовується ефективна ставка
вiдсотка, а за неможливостi її визначення в якостi ставки дисконтування
використовується подвiйна облiкова ставка Нацiонального банку України.
Аналiз витрат, визнаних у прибутку або збитку представляється з використанням
класифiкацiї, заснованої на функцiї витрат, i згiдно вимог п.105 МСФЗ 1 "Подання
фiнансової звiтностi".
Прийняття рiшення про суттєвiсть облiково-звiтної iнформацiї здiйснюється у
вiдповiдностi до вимог п.7, 29-31 МСФЗ 1 "Подання фiнансової звiтностi", п.41-49
МСФЗ 8 "Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки", п. 15 МСФЗ 34
"Промiжна фiнансова звiтнiсть". Пропуск або викривлення статей є суттєвими, якщо
вони окремо чи в сукупностi могли б вплинути на економiчнi рiшення користувачiв,
прийнятi на основi фiнансових звiтiв. Визначення суттєвостi облiково-звiтної
iнформацiї грунтується на її розмiрi i або характерi та оцiнюються за конкретних
обставин.
З метою дотримання вимог п.41-49 МСФЗ 8 "Облiкова полiтика, змiни в облiкових
оцiнках та помилки" суттєвою визнається помилка, вартiсне значення якої складає 1%
вiд валюти балансу або за своїм характером може ввести в оману користувачiв
фiнансової звiтностi. Подання елементiв фiнансової звiтностi передбачає створення
класiв (статей) виходячи з характеру i функцiй елементiв.
При прийняттi рiшення про видiлення класiв в рамках елементiв фiнансової звiтностi
ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" керується принципом суттєвостi - всi суттєвi статтi
активiв, зобов'язань, капiталу, доходiв та витрат представляються окремо.
Нематерiальнi активи пiдприємства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй
звiтностi згiдно з МСБО 38 "Нематерiальнi активи". Нематерiальними активами
признаються контрольованi товариством немонетарнi активи, якi не мають
матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд пiдприємства та
використовуються пiдприємством протягом перiоду бiльше 1 року (або операцiйного
циклу) для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях або передачi в оренду
iншим особам.
Згiдно з МСФЗ 38 "Нематерiальнi активи" стаття "Нематерiальнi активи" включає
собiвартiсть або переоцiнену вартiсть нематерiальних активiв, за вирахуванням
накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
На кiнець звiтного перiоду, що закiнчився 31 грудня 2017 року залишкова вартiсть
нематерiальних активiв, якими володiє ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" складає 0 тис. грн.,
станом на дату переходу на МСФЗ (01.01.2012р.) вартiсть нематерiальних активiв
складала 858 тис. грн., на 01.01.2017р. - 0 тис. грн.
За рiк нараховано амортизацiї на суму 0,0 тис. грн. по групi "Iншi нематерiальнi
активи".
Згiдно вимог МСБО 38 "Нематерiальнi активи" керiвництво ПАТ "ХЗ "Точмедприлад"
повiдомляє, що суму амортизацiї нематерiальних активiв включено до строки 2130
"Адмiнiстративнi витрати" звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупнi
доходи). Нематерiальнi активи облiковуються по iсторичнiй вартостi, з урахуванням
необхiдних витрат по доведенню до придатного довикористання стану, включаючи мита,
витрати по доставцi та податки, що не повертаються.
Собiвартiсть внутрiшньо створеного нематерiального активу складається з всiх
витрат на створення, виробництво та пiдготовку активу до використання. Витрати на
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дослiдження (науково-дослiдницькi роботи) признаються витратами в перiодi їх
виникнення. Наступнi витрати на нематерiальний актив збiльшують собiвартiсть
нематерiального активу, якщо: iснує ймовiрнiсть того, що цi витрати призведуть до
генерування активiв майбутнiх економiчних переваг, якi перевищать його первiсно
оцiнений рiвень ефективностi; цi затрати можливо достовiрно оцiнити та вiднести до
вiдповiдного активу.
Якщо наступнi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiдтримки попередньо
оцiненої ефективностi активу, вони признаються витратами перiоду. Змiна первiсної
вартостi та параметрiв амортизацiї нематерiального активу допускається у випадку
перегляду лiцензiйної угоди.
Об'єкти нематерiальних активiв класифiкуються по окремим групам: права
користування природними ресурсами; права користування майном; права на комерцiйнi
позначення; права на об'єкти промислової власностi; авторське право та сумiжнi з
ним права; iншi нематерiальнi активи.
Перiод i метод нарахування амортизацiї для нематерiального активу з обмеженим
строком корисного використання переглядаютьсяяк мiнiмум, в кiнцi кожного звiтного
перiоду. Змiна передбачуваного строку корисного використання або передбачуваної
структури споживання майбутнiх економiчних вигiд, утiлених в активi,
вiдображається у фiнансовiй звiтностi як змiна перiоду або методу нарахування
амортизацiї, взалежностi вiд ситуацiї, i враховується як змiна облiкових оцiнок.
Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв з обмеженим строком корисного
використання визнаються у звiтi про прибутки i збитки в тiй категорiї витрат, яка
вiдповiдає функцiї нематерiальних активiв.
Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється на щомiсячнiй основi.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання не
амортизуються, а тестуються на знецiнення щорiчно на 31 грудня або окремо, або на
рiвнi пiдроздiлiв, що генерують грошовi потоки.
Строк корисного використання нематерiального активу з невизначеним термiном
використання переглядається щорiчно з метою визначення того, наскiльки прийнятно
продовжувати вiдносити даний актив в категорiю активiв з невизначеним строком
корисного використання. Якщо це неприйнятно, змiна оцiнки строку корисного
використання з невизначеного на обмежений термiн - здiйснюється на перспективнiй
основi. Дохiд або витрата вiд припинення визнання нематерiального активу
вимiрюються як рiзниця мiж чистою виручкою вiдвибуття активу та балансовою
вартiстю активу, та визнаються у звiтi про прибутки та збитки в момент припинення
визнання даного активу.
Витрати на дослiдження вiдносяться на витрати в перiодi їх виникнення.
Нематерiальний актив, що є результатом розробок (або здiйснення стадiї розробок
внутрiшнього проекту), слiд визнавати тодi i тiльки тодi, коли виконуються вимоги
п. 57 МСФЗ 38 "Нематерiальнi активи".
Протягом 2017-го року ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" здiйснило капiтальнi iнвестицiї у
сумi 471 тис. грн. на придбання (виготовлення) основних засобiв.
Вартiсть капiтальних iнвестицiй ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" на кiнець звiтного 2017-го
року складає 81 тис. грн., на початок - 126 тис. грн.(вартiсть капiтальних
iнвестицiй станом на дату переходу на МСФЗ (01.01.2012р.) - 76 тис. грн.).
Об'єкти основних засобiв вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням
накопиченої амортизацiї. Оцiнка термiну корисного використання об'єктiв основних
засобiв є предметом судження керiвництва, заснованого на досвiдi експлуатацiї
подiбних об'єктiв основних засобiв.
При визначеннi корисного строку експлуатацiї активу керiвництво виходить з
очiкуваної корисностi активу для ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" та враховує наступнi
чинники: очiкуване використання активу, спосiб застосування об'єкта, темпи його
технiчного застарiвання, фiзичний знос та умови експлуатацiї, очiкуваний моральний
знос, залежний вiд операцiйних чинникiв, таких як кiлькiсть змiн, протягом яких
має використовуватися актив, програма ремонту та технiчного обслуговування
пiдприємства, а також нагляд за активом та його обслуговування тодi, коли актив не
використовують, технiчний або комерцiйний знос, який виникає через змiни та
вдосконалення виробництваабо вiд змiни ринкового попиту на виробленi активом
продукти чи послуги, правовi або подiбнi обмеження використання активу, такi
якзакiнчення строку пов'язаної з ним оренди.
Змiни в зазначених передумовах можуть вплинути на коефiцiєнти амортизацiї в
майбутньому.
Оцiнки лiквiдацiйної вартостi i амортизованої вартостi впливають на облiкову
вартiсть i амортизацiю основних засобiв. Фактичнi результа тиможуть вiдрiзнятися
вiд цих оцiнок.
На кiнець звiтного перiоду, що закiнчився 31 грудня 2017 року вартiсть основних
засобiв, якими володiєПАТ "ХЗ "Точмедприлад" складає 284 тис. грн., станом на дату
переходу на МСФЗ (01.01.2012р.) вартiсть основних засобiв складала 106 тис.грн.,
на 01.01.2017р. - 111 тис. грн.
За 2017 рiк придбано основних засобiв на суму 471 тис.грн., вибуття основнi засоби
невiдбулося.
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Нараховано амортизацiї за рiк - 344 тис. грн., а самє по групам:
"Будинки, споруди та передавальнi пристрої" - 5 тис. грн.,
"Машини та обладнання" - 26 тис. грн.,
"Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)" - 9 тис.грн.,
"Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи" - 304 тис. грн..
Основнi засоби приймаються до облiку в момент переходу до пiдприємства права
власностi та вiдображаються на рахунку "Основнi засоби до вводу в експлуатацiю".
При вводi в експлуатацiю основнi засоби переводяться на рахунок "Основнi засоби".
Основнi засоби облiковуються по iсторичнiй вартостi придбання, з урахуванням
необхiдних витрат по приведенню до стану придатного до використання, включаючи
мита, витрати по доставцi та податки, що не повернуться.
Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються по фактичним
прямим витратам на їх створення. В момент вводу в експлуатацiю їх вартiсть
порiвнюється з вартiстю вiдшкодування увiдповiдностi до МСБО 36 "Знецiнення
активiв". Витрати збiльшують вартiсть основного засобу у випадку, якщо витрати
суттєвим образом полiпшують продуктивнiсть основного засобу i або збiльшують строк
корисного використання основного засобу.
Iншi витрати вiдображаються на рахунку прибуткiв та збиткiв в тому перiодi, в
якому вони були понесенi.
Фiнансовi iнвестицiї ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" складають станом надату переходу на
МСФЗ - 69434 тис.грн., на початок звiтного 2017го року - 74635 тис. грн., та на
кiнець року-74635 тис. грн.
За звiтний 2017 рiк Товариство не списувало цiннi папери iнших пiдприємств.
Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма невикористаними податковими
збитками в тiй мiрi, в якiй є ймовiрним отримання оподатковуваного прибутку, проти
якого можуть бути зарахованi податковi збитки. Для визначення суми вiдстрочених
податкових активiв, яку можна визнати у фiнансовiй звiтностi, на пiдставi вигiдних
термiнiв отримання та величини майбутнього оподатковуваного прибутку, а також
стратегiї податкового планування, необхiдне суттєве судження керiвництва.
Вiдстроченi податковi активи ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" станом на 01.01.2012р.:- 7
тис. грн., 01.01.2017р.:- 0 тис.грн., 31.12.2017р.:-0 тис. грн.
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття запасiв здiйснюється у вiдповiдностi
до вимог МСБО 2 "Запаси". Чиста вартiсть реалiзацiї запасiв визначається як
передбачувана цiна продажу в ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням
розрахункових витрат на завершення виробництва i продаж.
У первiсну вартiсть запасiв включається: фактичнi суми, що сплаченi постачальнику,
згiдно договору; витрати на заготовку; витрати на транспортування; витрати на
вантажно-розвантажувальнi роботи; витрати по вiддiлу постачання; iншi витрати, що
безпосередньо зв'язанi з придбанням запасiв.
Витрати, не пов'язанi з придбанням запасiв, облiковуються на рахунку 91 i 92.
Якщо запаси отриманi безкоштовно, то їхньою первiсною вартiстю є їх справедлива
вартiсть.
Якщо запаси отриманi у статутний капiтал пiдприємства, то їхньою первiсною
вартiстю є погоджена засновниками пiдприємства справедлива вартiсть.
Якщо запаси отриманi в обмiн на подiбнi запаси, то первiсною вартiстю отриманих
запасiв є балансова вартiсть переданих запасiв.
У випадках, коли балансова вартiсть переданих запасiв перевищує їх справедливу
вартiсть, первiсною вартiстю придбаних запасiв буде справедлива вартiсть переданих
запасiв. Рiзниця мiж ними списується на витрати звiтного перiоду.
Якщо запаси придбанi в обмiн на неподiбнi активи, то первiсною вартiстю придбаних
запасiв є їхня справедлива вартiсть.
На кiнець звiтного перiоду, що закiнчився 31 грудня 2017 року, ПАТ "ХЗ
"Точмедприлад" володiє запасами на суму 5732 тис. грн., станом на дату переходу на
МСФЗ (01.01.2012р.) - 1111 тис. грн., на 01.01.2017р. - 4665 тис. грн.
Станом на кiнець звiтного року, що закiнчився 31 грудня 2017 року, балансова
вартiсть запасiв (5732 тис. грн.) складається з вартостi виробничих запасiв, а
саме:
сировина i матерiали - 2 тис. грн.,
купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби - 7 тис. грн.,
паливо - 0 тис. грн.,
незавершене виробництво - 4355 тис. грн.,
готова продукцiя - 1283 тис. грн.,
товари - 85 тис. грн..
Переоцiнки за рiк не вiдбувалися.
Дебiторська заборгованiсть у Звiтi про фiнансовий стан представляється на нетто
основi, тобто за вирахуванням резерву знецiнення.
Резерв знецiнення дебiторської заборгованостi розраховується на пiдставi аналiзу
плато спроможностi кожного дебiтора на iндивiдуальнiй основi. Перiодичнiсть
iнвентаризацiї резерву - на кожну дату рiчної фiнансової звiтностi. Списання
безнадiйної дебiторської заборгованостi проводиться за рахунок сформованого
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резерву знецiнення (у випадках списання безнадiйної дебiторської заборгованостi,
по якiй резерв не формується - на рахунок прибуткiв i збиткiв).
При списаннi товарної дебiторської заборгованостi, визнаної безнадiйною, витрати
класифiкуються як збутовi. При списання дебiторської заборгованостi по
розрахунках, визнаної безнадiйною, витрати класифiкуються як iншi операцiйнi. Сума
торгiвельної дебiторської заборгованостi, а також iншої поточної дебiторської
заборгованостi, згiдно з МСБО 39, облiковується за амортизованою собiвартiстю.
На кiнець звiтного перiоду, що закiнчився 31 грудня 2017року, дебiторська
заборгованiсть за продукцiю,товари, роботи, послуги ПАТ "ХЗ "Точмедприлад"
складає233 тис. грн., станом на дату переходу на МСФЗ (01.01.2012р.) - 52 тис. грн.,
на01.01.2017р. - 4 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами на кiнець
звiтного перiоду, що закiнчився 31грудня 2017 року, складає - 143 тис. грн.,
станом на дату переходу на МСФЗ (01.01.2012р.) - 3 тис. грн., на 01.01.2017р. - 66
тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом на початок звiтного 2017
року, складає - 402тис.грн., на 31.12.2017 - 704 тис.грн., на дату переходу на
МСФЗ (01.01.2012р.) - 2 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" складається iз
заборгованостi за реалiзованi ТМЦ, заборгованостi за реалiзацiю цiнних паперiв,
заборгованостi за реєстрацiю готової продукцiї в iнших країнах,послуги повiрки
готової продукцiї, та т.i. Станом на 31.12.2017р.: - 726 тис. грн., на
01.01.2012р.:- 645 тис. грн., на01.01.2017р.:- 922 тис. грн.
Керiвництво оцiнює вiроятнiсть погашення дебiторської заборгованостi з основної
дiяльностi та iншої дебiторської заборгованостi на пiдставi аналiзу плато
спроможностi окремих дебiторiв. При проведеннi такого аналiзу до уваги беруться
наступнi фактори:аналiз дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi та
iншої дебiторської заборгованостi за термiнами, їх зiставлення з термiна микро
кредитування клiєнтiв, фiнансове становище клiєнтiв i погашення ними
заборгованостi в минулому.
У Звiтi про фiнансовий стан ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" у складi авансiв виданих та
авансiв отриманих включенi суми залишкiв по транзитних рахунках 643 "Податковi
зобов'язання" i 644 "Податковий кредит", за якими цi податковi зобов'язання i
податковий кредит виникли. Сума, яка пiдлягає вiдшкодуванню з бюджету, буде
вiдшкодована грошовими коштами або залiкована в рахунок залишкiв iз зобов'язань зi
сплати ПДВ у найближчому майбутньому.
Поточнi фiнансовi iнвестицiї ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" станом на дату переходу на
МСФЗ, на початок звiтного 2017 року складали -28200 тис. грн., на кiнець 2017 року
- 23250 тiс. грн. Протягом 2017 року було списано фiнансовi iнвестицiї на суму 4950 тис. грн..
ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" на кiнець звiтного перiоду, що закiнчився 31 грудня 2017
року, володiє грошовими коштами на розрахунковому рахунку в банку в сумi -211 тис.
грн., та касi пiдприємства в сумi 0 тис.грн. У статтi "Грошi та їхеквiваленти" у
Звiтi про фiнансовий стан ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" вiдображено на початок звiтного
2017 року - 522 тис. грн., на дату переходу наМСФЗ (01.01.2012р.) - 2 тис. грн., у
складi яких врахованi кошти на розрахунковому рахунку, в касi та депозити до
запитання.
Еквiваленти грошових коштiв являють собою високо лiквiднi iнвестицiї (у тому числi
депозити на строк до 3-х мiсяцiв), легко оборотнi в завдалегiдь вiдомi суми
грошових коштiв i пiдданi незначного ризику змiни їх вартостi. Довгостроковi
банкiвськi кредити розгля-даються як фiнансова дiяльнiсть.
Короткостроковi банкiвськi кредити розглядаються як операцiйна дiяльнiсть.
Банкiвськi овердрафти включаються до складу грошових коштiв.
Виплаченi вiдсотки за короткостроковими кредитами класифiкуються як рух грошових
коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Отриманi вiдсотоки за коротко строковими депозитами класифiкуються як рух
грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Виплаченi дивiденди класифiкуються як рух грошових коштiв вiд фiнансової
дiяльностi.
Отриманi дивiденди класифiкуються як рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної
дiяльностi.
Потоки грошових коштiв, якi виникають у зв'язку з податками на прибуток,
класифiкуються як рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за винятком
випадкiв, коли iснує практична можливiсть i вони можуть бути iдентифiкованi з
результатами фiнансової або iнвестицiйної дiяльностi.
Власний капiтал ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" складається з:
-акцiонерного капiталу - 100000 тис. грн. (змiн протягом звiтного року не
вiдбулося),
-капiтальних резервiв - 36 тис. грн. (змiн протягом звiтного року не вiдбулося),
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- нерозподiленого прибутку поточного року та нерозподiленого прибутку минулих
рокiв : на кiнець звiтного перiоду, що закiнчився 31 грудня 2017 року - 3257 тис.
грн., станом на дату переходу на МСФЗ(01.01.2012р.)- 6894 тис. грн., на
01.01.2017р.- 7426 тис. грн..
Акцiонерний капiтал ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" складається з розмiщених простих акцiй.
Їх облiк ведеться за номiнальною вартiстю. Розмiщеними вважаються акцiї повнiстю
оплаченi акцiонерами, випуск яких був зареєстрований згiдно з чинним
законодавством України. Кiлькiсть акцiй та їх номiнальна вартiсть протягом 2017
року, не змiнилася.
Станом на початок та кiнець звiтного перiоду, що закiнчився 31 грудня 2017 року
ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" має короткостроковi кредити банку усумi - 0 тис. грн.,
станом на дату переходу на МСФЗ (01.01.2012р.) ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" мало
короткостроковi кредити банку на суму -32тис. грн.
Станом на кiнець звiтного перiоду, що закiнчився 31 грудня 2017 року, кредиторська
заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги ПАТ "ХЗ "Точмедприлад"
складає-1462 тис.грн., станом на дату переходу на МСФЗ(01.01.2012р.) - 566 тис.
грн., на 01.01.2017р. - 621 тис. грн.
Станом на 31.12.2017р. кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
склала -80 тис. грн., на дату переходу на МСФЗ(01.01.2012р.):-4981 тис. грн., на
01.01.2017р.:- 228 тис. грн.
Станом на кiнець звiтного року, що закiнчився 31 грудня 2017 року, поточна
кредиторська заборгованiсть зi страхування складає - 561 тис.грн.,станом на дату
переходу на МСФЗ (01.01.2012р.) -636 тис.грн., на 01.01.2017р. - 587 тис.грн.
Станом на кiнець звiтного року, що закiнчився 31 грудня 2017 року, поточна
кредиторська заборгованiсть з оплати працi складає - 44 тис. грн., станом на дату
переходу на МСФЗ (01.01.2012р.) - 185 тис. грн., на 01.01.2017р. - 15 тис. грн.
Станом на кiнець звiтного року, що закiнчився 31 грудня 2017 року, поточна
кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" складає
-300 тис. грн., станом на дату переходу на МСФЗ (01.01.2012р.) - 237 тис. грн., на
01.01.2017р. - 586 тис. грн.
Iншi поточнi зобов'язання ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" складається iз заборгованостi за
придбанi цiннi папери, заборгованостi по отриманiй позицi, за договором поступки
прав вимоги, за послуги аренди, за юридичнi послуги та iншi. Станом на
31.12.2017р.:- 253 тис. грн., на 01.01.2012р.:- 10399 тис. грн., на 01.01.2017р.:
- 175 тис. грн.
Дотримуючись положень МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" ПАТ "ХЗ "Точмедприлад"
висвiтлює наступну iнформацiю.
Адмiнiстративнi витрати ПАТ "ХЗ "Точмедприлад"стаття витрат; сума на кiнець
звiтного перiоду (31.12.2017р.); сума на кiнець попереднього звiтного перiоду
(31.12.2016р.) тис. грн.:
" Заробiтна плата - 580;302;
" Соцiальне страхування, виплати у пенсiйний фонд та фонд зайнятостi - 129;69;
" Витрати на вiдрядження - 0;3;
" Витрати на оренду - 91;65;
" Витрати на аудит, консультацiйнi, iнформцiйнв послуги, -56;55;
" Iншi послуги - 30;40;
" Амортизацiя - 14;161;
" Витрати на прогр. забеспечення - 25;0;
" Витрати на послуги зв'язку -18;18;
" Витрати на послуги банку -33;16;
" Обов'язковi податки - 38;35;
" Витрати на матерiали - 63;72;
" Витрати на реєстрацiю, повiрку - 86;41;
" Усього:1163;877 тис. грн.
Витрати на збут ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" стаття витрат; сума на кiнець звiтного
перiоду (31.12.2017р.); сума на кiнець попереднього звiтного перiоду
(31.12.2016р.) тис. грн.:
" Заробiтна плата - 0;1;
" Соцiальне страхування, виплати у пенсiйний фонд - 0;0;
" Витрати на оренду -16;10;
" Транспортно-експедицiйнi витрати - 66; 17;
" Витрати на вiдрядження - 0;0;
" Реєстрацiя приладiв -75;0;
" Митнi послуги - 17; 0;
" Усього:174;28 тис. грн.
Згiдно з МСБО 33 "Прибуток на акцiю", наступна iнформацiя подається, якщо суб'єкт
господарювання подає (або знаходиться у процесiподання своїх фiнансових звiтiв)
комiсiї з цiнних паперiв або iншiй регулювальнiй органiзацiї з метою випуску
звичайних акцiй на вiдкритомуринку: збиток на одну просту акцiю станом на
31.12.2017р. становить (-0.01042) тис. грн., прибуток на одну просту акцiю за
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аналогiчний перiодпопереднього року станом на 31.12.2016р.: 0.00077 тис. грн.;
базисний прибуток на акцiю, який обчислюється шляхом дiлення прибутку зарiк на
середньо зважену кiлькiсть звичайних акцiй, якi перебували в обiгу протягом року:
станом на 31.12.2017р. базисний збиток на акцiю становить (- 0.01042) тис. грн.,
станом на 31.12.2016р. базисний прибуток на акцiю становить - 0.00077 тис. грн.;
середньо зважена кiлькiсть звичайних акцiй, якi перебували в обiгу станом на
31.12.2017р. становить - 400000000 шт.
Змiн у звiтному 2017 роцi не вiдбулося.
Згiдно з МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", що визначає термiни "iнший
сукупний прибуток" та "загальний сукупний прибуток":
1). На31.12.2016р.: iнший сукупний прибуток (збиток) становить 0 тис. грн.,
загальний сукупний прибуток- 309 тис. грн., номiнальна вартiсть однiєї
акцiїстановить 0,25 грн.;
2). на 31.12.2017р.: iнший сукупний прибуток (збиток) становить 0 тис. грн.,
загальний сукупний прибуток (-4169) тис. грн.,номiнальна вартiсть однiєї акцiї
становить 0,25 грн.
Керiвництвом ПАТ "ХЗ "Точмедприлад"для звiтування про грошовi потоки вiд
операцiйної дiяльностi, згiдно з МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв", обраний
прямий метод для розкриття iнформацiї про основнi класи валових надходжень
грошових коштiв (валових виплат грошовихкоштiв).
Прямий метод надає iнформацiю, яка може бути корисною для оцiнки майбутнiх
грошових потокiв i яку не можна отримати iз застосуванням непрямого методу. Згiдно
з прямим методом, iнформацiю про основнi класи валових надходжень грошових коштiв
i валовихвиплат грошових коштiв можна отримати з облiкових регiстрiв суб'єкта
господарювання або шляхом коригування продажу, собiвартостi проданої продукцiї
(дохiд у виглядi вiдсоткiв та подiбний дохiд, витрати на виплату вiдсоткiв та
подiбнi витрати для фiнансової установи), а також iнших статей у звiтi про сукупнi
доходи щодо змiн протягом перiоду в запасах i дебiторськiй та кредиторськiй
заборгованостi вiд операцiйної дiяльностi, iнших не грошових статей та iнших
статей, для яких вплив грошових коштiв є грошовими потоками вiд iнвестицiйної або
фiнансової дiяльностi.
Непрямий метод, згiдно з яким прибуток чи збиток коригується вiдповiдно до впливу
операцiй не грошового характеру, не може бути використаний у зв'язку з тим, що не
грошових операцiй iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi протягом звiтного року не
було.
Звiт про рух грошових коштiв надає iнформацiю, яка дає користувачам змогу
оцiнювати змiни в чистих активах суб'єкта господарювання, йогофiнансовiй структурi
(у тому числi лiквiднiсть та платоспроможнiсть), а також здатнiсть впливати на
суми та строки грошових потокiв з метою пристосування до змiнюваних обставин та
можливостей.
Iнформацiя про грошовi потоки є корисною для оцiнки здатностi суб'єктаг
осподарювання генерувати грошовi кошти та їх еквiваленти; вона також дає
користувачам змогу розробляти моделi для оцiнки та порiвняння теперiшньої вартостi
майбутнiх грошових потокiв рiзних суб'єктiв господарювання. Вона також пiдвищує
ступiнь зiставностi звiтностi прорезультати дiяльностi рiзних суб'єктiв
господарювання, оскiльки запобiгає впливу рiзних пiдходiв до облiку однакових
операцiй та подiй.
ЗгiдноМСБО 7, кожен з грошових потокiв вiд вiдсоткiв та дивiдендiв, отриманих i
сплачених, розкривається окремо.
Кожен з них класифiкується напослiдовнiй основi в будь-якi перiоди як операцiйна,
iнвестицiйна або фiнансова дiяльнiсть.
Загальна сума вiдсоткiв, сплачених протягом звiтного перiоду, розкривається у
звiтi про рух грошових коштiв незалежно вiд того, чи вона визнається як витрати у
прибутку або збитку, чи капiталiзується вiдповiдно до МСБО 23 "Витрати на позики".
Сплаченi вiдсотки й отриманi вiдсотки та дивiденди, як правило, класифiкують для
фiнансової установи як грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi. Проте немає
одностайної думки щодо класифiкацiї таких грошових потокiв для iнших суб'єктiв
господарювання. Сплаченi вiдсотки й отриманi вiдсотки та дивiденди можна
класифiкувати як грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi, оскiльки вони входять
до визначення прибутку або збитку. Допустимою також є класифiкацiя сплачених
вiдсоткiв таотриманих вiдсоткiв i дивiдендiв, вiдповiдно, як грошових потокiв вiд
фiнансової та iнвестицiйної дiяльностi, тому що вони є витратами на одержання
фiнансових ресурсiв або доходами вiд iнвестицiї.
Сплаченi дивiденди можна класифiкувати як рух грошових коштiв вiд фiнансової
дiяльностi, оскiльки вони є витратами на одержання фiнансових ресурсiв. Допустимою
також є класифiкацiя сплачених дивiдендiв як компонента грошових потокiв вiд
операцiйної дiяльностi для полегшення оцiнки користувачами фiнансової звiтностi
здатностi суб'єкта господарювання сплачувати дивiденди з грошових потокiв вiд
операцiйної дiяльностi.
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Iнформацiя про полiтику, прийняту ПАТ "ХЗ "Точмедприлад", для визначення складу
грошових коштi та їх еквiвалентiв (що регулюється положеннями МСБО 7) "Звiт про
рух грошових коштiв": у звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної,
iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi.
Операцiйна дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi.
Операцiйна дiяльнiсть є основним видом дiяльностi Товариства з отримання доходу.
Рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi виникає, головним чином, як
результат основної дiяльностi Товариства, що приносить доходи, а саме: надходження
грошових коштiв вiд продажу товарiв та надання послуг; виплати грошових коштiв
постачальникам товарiв та послуг; грошовi надходження вiд нагород рiзного
характеру, комiсiйних зборiв, виплати грошових коштiв працiвникам та виплати за їх
дорученням.
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi станом на 31.12.2017р.: -(70) тис. грн.; за аналогiчний перiод попереднього року: - 1060 тис. грн.. За 2017
рiк вiдбулося зменшення чистого руху грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi на
- 1130 тис. грн.
Витрати, наслiдком яких є визнаний актив у звiтi про фiнансовий стан,
класифiкуються як iнвестицiйна дiяльнiсть. Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання
та продаж необоротних активiв, у тому числi активiв, вiднесених до довгострокових
фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що нерозглядаються як грошовi еквiваленти.
Згiдно МСБО 7, грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльностi включає виплати
грошових коштiв для придбання основних засобiв, нематерiальних активiв та iнших
довгострокових активiв.
Цi виплати охоплюють також тi, що пов'язанi з капiталiзованими витратами на
розробки та будiвництво власними силами; надходження грошових коштiв вiд продажу
основних засобiв, нематерiальних активiв, а також iнших довгострокових активiв;
виплати грошових коштiв для придбання власного капiталу або боргових iнструментiв
iнших суб'єктiв господарювання, а також часток у спiльних пiдприємствах (iншi, нiж
виплати за iнструменти, що визнаються як еквiваленти грошових коштiв або
утримуються для дилерських чи торговельних цiлей; надходження грошових коштiв вiд
продажу власного капiталу або боргових iнструментiв iнших суб'єктiв
господарювання, а також часток у спiльних пiдприємствах (iншi, нiж надходження
заiнструменти, що визнаються як еквiваленти грошових коштiв або утримуються для
дилерських чи торговельних цiлей); аванси грошовими коштами та позики, наданi
iншим сторонам (iншi, нiж аванси i позики, здiйсненi фiнансовою установою);
надходження грошових коштiв вiд повернення авансiв та позик (iнших, нiж аванси та
позики фiнансової установи), наданих iншим сторонам; виплати грошових коштiв за
ф'ючерсними i форвардними контрактами, опцiонами та контрактами "своп", окрiм
випадкiв, коли такi контракти укладаються для дилерськихчи торговельних цiлей або
виплати класифiкуються як фiнансова дiяльнiсть; та надходження грошових коштiв вiд
ф'ючерсних i форвардних контрактiв, опцiонiв та контрактiв "своп", окрiм випадкiв,
коли такi контракти укладаються для дилерських чи торговельних цiлей або
надходження класифiкуються як фiнансова дiяльнiсть.
Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi ПАТ "ХЗ "Точмедприлад"
станом на 31.12.2017р.: - (241) тис. грн.; станом на 31.12.20.16р.: -(-552) тис.
грн. (видаток).
За звiтний рiк чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi збiльшився
на 311 тис. грн.
Згiдно МСБО 7 грошовi потоки вiд фiнансової дiяльностi (фiнансова дiяльнiсть - це
надходження чи використання коштiв, що мали мiсце врезультатi емiсiї цiнних
паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за
борговими цiнними паперами) включають надходження грошових коштiв вiд випуску
акцiй або iнших iнструментiв власного капiталу; виплати грошових коштiв власникам
для придбання або викупу ранiше випущених акцiй суб'єкта господарювання;
надходження грошових коштiв вiд випуску незабезпечених боргових зобов'язань,
позик, векселiв, облiгацiй, iпотек, а також iнших короткострокових або
довгострокових позик; виплати грошових коштiв для погашення позик; виплати
грошових коштiв орендарем для зменшення iснуючої заборгованостi, пов'язаної з
фiнансовою орендою.
Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" станом
на 31.12.2017р.: - 0 тис. грн.; станом на 31.12.2016р.: -0 тис. грн..
За звiтний рiк чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi не змiнився.
Залишок коштiв на кiнець року, що завершився 31.12.2017р., становить - 211 тис.
грн., за аналогiчний перiод попереднього року залишок коштiвна кiнець 2016 року 522 тис.грн. Змiни за звiтний рiк: зменшення залишку грошових коштiв ПАТ "ХЗ
"Точмедприлад" на 311 тис. грн.
Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх
характеру окремо, у Товариства немає.
Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн згiдно МСБО 24
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Протягом 2017 року управлiнському персоналу нараховується i виплачується заробiтна
плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Компенсацiї та iншi виплати
керiвництву пiдприємства, iншому управлiнському персоналу не здiйснювались.
Протягом 2017 року пiдприємство не здiйснювало операцiї з пов'язаними сторонами.
Подiї пiсля дати балансу
Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10 щодо подiй пiсля дати балансу, подiї що
потребують коригування активiв та зобов'язань пiдприємства вiдсутнi.
Генеральний директор

Самокиш С.О.

Головний бухгалтер

Григорова I.М.

PDF создан с пробной версией pdfFactory www.pdffactory.com

XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту )
1
2

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової
картки* платника податків - фізичної особи)

Аудиторська фірма "РЕЙТІНГ" у формі
товариства з обмеженою відповідальністю
23913424

3

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Україна, 61001, м.Харків, пр-т Гагаріна,
20

4

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

№1225
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

немає
немає
немає
д/н
немає

9

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність
системи контролю якості, виданого Аудиторською
палатою України
Звітний період, за який проведено аудит фінансової
звітності
Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від
висловлення думки)
Пояснювальний параграф (у разі наявності)

10

Номер та дата договору на проведення аудиту

6

7
8

11 Дата початку та дата закінчення аудиту
12 Дата аудиторського висновку (звіту)
13 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
14 Текст аудиторського висновку (звіту) :
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

0758
25.01.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
02
немає
2-Р18
02.02.2018
02.02.2018 - 23.02.2018
23.02.2018
16000.00

Власникам цінних паперів, управлінському персоналу товариства та для
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧМЕДПРИЛАД", що складається зі звіту про фінансовий стан
на 31 грудня 2017 р., звіту про сукупний дохід, звіту про рух грошових коштів
(за прямим методом), та звіту про власний капітал за рік, що закінчився
зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад
значущих облікових політик.
На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в розділі "Основа для думки
із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає
достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан товариства на 31 грудня
2017 р., та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився
зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
та чинного законодавства України.
Основа для думки із застереженням
Ми не мали змоги у повній мірі підтвердити наявність акцій простих іменних на
суму 13 372 687,00 грн., та векселів на суму 84 512 000,00 грн. відображених
у звіті про фінансовий стан на 31 грудня 2017 р. за допомогою аудиторських
процедур, оскільки не спостерігали за їх річною інвентаризацією, та не мали
змоги самостійно провести вибіркову інвентаризацію цих активів Товариства із
суттєвою для звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2017 р. вартістю. Однак,
цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій ми висловлюємо повну
довіру. Нами виконані альтернативні процедури для підтвердження залишків на
рахунках обліку.
Висновки про достовірність та повноту фінансових звітів ми базували на аналізі
наданих Товариством документів про проведення щорічної інвентаризації активів
і зобов'язань, та первинної документації щодо фінансово-господарської
діяльності Товариства.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу
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відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі
"Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є
незалежними по відношенню до товариства згідно з відповідними етичними
вимогами, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми
вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки із застереженням.
Ключові питання аудиту
За винятком питань, зазначених в розділі "Основа для думки із застереженням",
ми визначили, що немає інших ключових питань аудиту, інформацію про які слід
відобразити в нашому звіті.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими
повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання
фінансової звітності відповідно до МСФЗ, та вимог чинного законодавства
України, та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал
визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності,
що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе
відповідальність за оцінку здатності товариства продовжувати свою діяльність
на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються
безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність
діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо
управлінський персонал або планує ліквідувати товариство чи припинити
діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд
за процесом фінансового звітування Товариства.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в
цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та
випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість, є
високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно
до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення
можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими,
якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати
на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової
звітності.
Виконуючи аудит відповідно до МСА, ми використовуємо професійне судження та
професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
"
Ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової
звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські
процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є
достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик
невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для
викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову,
підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами
внутрішнього контролю;
"
Отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується аудиту,
для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для
висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
"
Оцінюємо прийнятність застосовних облікових політик та обґрунтованість
облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським
персоналом;
"
Доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським
персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для
бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо
висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б
під значний сумнів можливість компанії продовжувати безперервну діяльність.
Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми
повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів
інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є
неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні
події або умови можуть примусити товариство припинити свою діяльність на
безперервній основі.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного
аудитора, є Аргунова Наталія Володимирівна.
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Директор АФ "РЕЙТІНГ" ТОВ

К. А. Нехаєва

Адреса аудиторської фірми: 61001, м. Харків, проспект Гагаріна, буд 20.
Дата звіту аудитора:

23 лютого 2018 року.
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