
ШФОРМАЩЯ

про д1ялыисть ПАТ «ХАРТРОН» за 1 квартал 2016 року

1. Дан! щодо суб'екта господарювання:

1.1 Стратепя та цШ д1яльност! (фшансов! та нефшансов!)

Публ1чне акцюнерне товариство „ХАРТРОН" створено з метою здшснення
тдприемницько'1 д1яльност1 для одержання прибутку в штересах акщонер1в Товариства,
максим1зацп добробуту акцюнер!в у вигляд! зростання ринково'1 вартост! акцш Товариства, а
також отримання акцюнерами див1денд!в.

У кв1тн1 1959 рощ в м.Харков! було створене особливе конструкторське бюро №692, з
14.04.1992р. - державне шдприемство науково-виробниче об'еднання "Хартрон", скорочено
ДП НВО "Хартрон". Зпдно наказу Фонду державного майна Украши № 12-АТ в!д 06.09.1995
р., виданим вщповщно до Указу Президента Украши вщ 26.11.1994 р. № 699/94 було
створене ВАТ "Хартрон" шляхом перетворення державного тдприемства НВО "Хартрон" у
вщкрите акцюнерне товариство. За р!шенням загальних збор!в в!д 14.04.2011 року змшено
найменування Товариства з вщкритого акщонерного товариство "ХАРТРОН" на публ!чне
акцюнерне товариство "ХАРТРОН". Статут ПАТ "ХАРТРОН" у новш редакцй
зареестровано 29.04.2011.

Статутний кап!тал ПАТ "ХАРТРОН" з моменту його створення 1 по цей час складае
21 368 тис.грн та розподшений на 85 470 280 штук простих 1менних акцш номшальною
вартютю 0,25 грн кожна. На 31.03.2016р. держав! належить 50%+1 акщя ПАТ "ХАРТРОН".

Пцщриемство ПАТ "ХАРТРОН" - комплексна науково-виробнича оргашзащя для
розроблення, виробництва та експлуатацп автоматичних систем керування ракетно-
косм1чних комплекс!в. Багатор1чний досвщ створення високонад!йних автоматизованих
систем керування дозволяе створювати продукщю, що вщповщае вимогам м!жнародних
стандарт!в. За роки незалежност! Украши в ПАТ «ХАРТРОН» здшснена глибока
диверсиф1кац1я виробництва як по видах д1яльност1, так 1 по перелжу основних замовник!в,
проведена реструктуризащя пщприемства.

Основними видами д1яльност1 п!дприемств групи ПАТ «ХАРТРОН» е розробка та
впровадження у виробництво:

автоматизованих систем керування для ракетно-косм1чних комплекс!в р!зного класу
об'ект!в;

- автоматизованих систем керування об'ектами енергетики (для атомних
електростанщй, теплових електростанщй 1 ш.);

- автоматизованих систем керування складними технолопчними процесами;
- автоматизованих систем релейного захисту 1 керування автоматикою для

високовольтних шдстанщй 1 електричною частиною автономних теплових 1
пдроелектростанщй.

1.2. Фшансова звггшсть суб'екта господарювання, пщготовлена в порядку,
установленому законодавством

ПАТ «ХАРТРОН» як публ1чне акц!онерне товариство з 01.01.2012 року перейшло на
М1жнародш стандарти фшансово'1' зв1тност! (дал! - МСФЗ).
При цьому ПАТ «ХАРТРОН» е учасником групи шдприемств, до складу яко'1 входять ПАТ
«ХАРТРОН» та 10 тдприемств, в яких ПАТ «ХАРТРОН» е учасником з часткою в
статутному каштал! вщ 36% до 99%, 1 тому мае надавати вщповцщо до МСФЗ-27
„Консолщована та окрема ф!нансова зв1тн!сть" консолщовану ф!нансову зв1тн1сть.

Враховуючи вищенаведене до консолщовано! зв1тност1 ПАТ "ХАРТРОН" за 1 квартал
2016 року окр!м показниюв самого ПАТ «ХАРТРОН» входять показники ще 6-ти
тдприемств, як! в1дпов!дають ознакам контролю В1дпов1дно до МСФЗ-27.



Основы! показники фшансово-господарсько!' д!яльиост1 ПАТ «ХАРТРОН» (тис, грн)
Найменування показника

Усього актив!в

Основн! засоби, залишкова вартють

Довгостроков! фшансов! швестицй

Запаси

Сумарна деб!торська заборговашсть

Грошов! кошти та гх екв!валенти

Нерозподшений прибуток

Власний каттал

Статутний каттал

Довгостроков! зобов'язання 1 забезпечення

Поточи! зобов'язання 1 забезпечення

Чистий прибуток (збиток)

Середньор!чна к!льк!сть акцш (шт.)

Кшькють власних акщй, викуплених протягом перюду (шт.)

Загальна сума кошт!в, витрачених на викуп власних акцш
протягом перюду

Чисельшсть пращвниюв на кшець перюду (ос!б)

31.03.2016
569931

46279

66553

246357

119246

82680

24168

234448

21368

133146

202337

1246

21074864

0

0

1392

31.03.2015
590318

49828

55197

208105

108819

137920

20614

238949

21368

120898

230471

714

21074864

0

0

1548

1.3. Вщповщшсть досягнутих результатов дшлыюсп щлям дшлыюсп суб'екта
господарювання

Шдприемства ПАТ «ХАРТРОН», показники яких включено у консолщовану зв!тн!сть
ПАТ «ХАРТРОН» за 1 квартал 2016 року, займалися розробкою, виготовленням та
поставкою систем управлшня ракетно-косм!чно! техн!ки, обладнання для енергетики та
зал!зничного транспорту.

Становище шдприемств ПАТ «ХАРТРОН» на ринку характеризуеться як стшко
стаб1льне в наслщок випуску широко! номенклатури наукоемких робгг 1 послуг та
виготовлення ун1кально! продукцц.

Протягом 1 кварталу 2016 року вщбулися наступи! змши у структур! товарно'Г
продукци (консол!дований зв!т).

Обсяг товарного виробництва продукцп (роб!т, послуг) за 1-й квартал 2016 року склав

35848 тис.грн. План виконаний на 163,9 %.

3 загального обсягу виробництва товарно!' продукцп (роб!т, послуг) РКТ складае

22582 тис.грн. або 63,0 %. Цившьна продукщя, що склала 11923 тис.грн. або 33,3 % в!д

загального обсягу товарного виробництва, включае в себе - енергетичну тематику - 5954

тис.грн. (49,9 % в обсяз! цившьноТ тематики), зал!знична тематика - 1417 тис.грн (11,9 % в

обсяз! цив!льно! тематики), ЯПУ - 4069 тис.грн (34,1 % в обсяз! цив!льно! тематики) та

шше - 483 тис.грн. (4,1 % в обсяз! цившьно! тематики). Послуги складають 1343 тис.грн. або

3,7 % в!д загального обсягу товарного виробництва.

Обсяг реал!заци продукци (робгг, послуг) за 1-й квартал 2016 року склав 22557 тис.грн.
3 загального обсягу реал!заци продукци (роб!т, послуг) РКТ складае 8282 тис.грн. або
36,7%, цившьна продукщя - 12932 тис.грн. або 57,3%, послуги - 1343 тис. грн. або 6 %.

Отримано чистий прибуток у сум! 1246 тис.грн. (188,8 % запланованого).

1.4. Основш поди, що мають суттеве значения для д!яльност1 суб'екта
господарювання, як! вщбулися протягом звггного перюду (укладання значних



правочишв (договоров) на виготовлення товар!в чи надання робгг, послуг,
залучення швестицш, реоргашзащя тощо)

За званий перюд щдприемствами ПАТ «ХАРТРОН» виконан! наступи! роботи:
3 уакетно-косм1чно1 тематики:
• 16 лютого 2016 року за участю шдприемств ПАТ «ХАРТРОН» проведено

устшний пуск ракети-нос!я по тем! «Рокот-СЕНТИНЕЛ-3 А».
• Виконувалися планов! роботи за темами „Дншро", „Таурус П", „МКС", „Гром-2",

„МжроСат*.
3 иившьноИ тематики:
• У рамках науково-техшчноУ тематики рощ проводилися роботи за договорами з

Аргонською Нацюнальною Лаборатор!ею (США) з розробки документащУ,
виготовлення, монтажу та поставц! системи контролю реактивност! ядерно!
тдкритичноУ установки „Джерело нейтрошв" ННЦ ХФТ1.

• Здшснювалася робота по виготовленню комплект!в електрообладнання для
пасажирських вагон!в та електродизел!в.

• Виробництво та постачання апаратури релейного захисту та автоматики для
об'ект!в електроенергетики.

1.5.Основы! клкыты та основы! Ухи! групп, якщо це не е комерцшною тасмницею
суб'скта господарювання;

ПАТ "ХАРТРОН" за галузевою належнютю шдпорядковано Державному косм!чному
агентству (ДКА) УкраУни, м. Кит. ДКА Украши в1дпов!дае за розвиток косм1чно'1 д!яльност1
в Украш! та сшвробтшцтво з косм!чними агентствами 1нших краш св!ту.

ПАТ "ХАРТРОН" е провщним в Украш! п!дприемством з! створення систем керування
для ракетно-косм1чно'Г технжи, енергетики, зокрема атомноУ, зал!зничного транспорту.
Ракетно-косм1чний напрям в д!яльност1 ПАТ "ХАРТРОН" е прюритетним. ПАТ "ХАРТРОН"
створено системи керування для ряду м!жконтинентальних балютичних ракет, само!'
потужноУ в св1т1 ракети-нос1я "Енерпя" та ракет-нос1Ув легкого класу "Космос", "Циклон",
"Дншро", "Рокот", "Стрша". Ракети-носи з системами керування ПАТ "ХАРТРОН" вивели
на орбпу близько 1000 косм!чних л!тальних апарат!в.

Системами керування ПАТ "ХАРТРОН" обладнано бшя 100 супутниюв серн "Космос",
в тому числ! модул! орб1тально1 станц1У "Мир" та м1жнародно1 косм1чноУ станц1У «Альфа»,
украшсью супутники сер1У «С1ч».

1.6.1нвестиц1У протягом звггного нср1оду, найбшьш! 1нвестицшн1 проекты, що
виконуються або плануються, якщо це не е комерцшною таемницею суб'скта
господарювання

Н1 ПАТ „ХАРТРОН", н1 шдприемства, як! входять до консолщованоУ зв1тност! ПАТ
„ХАРТРОН", не укладали договор!в про спшьну д1яльн1сть з комерц1йними структурами
та/або шоземними 1нвесторами.

Комерц1йн1 структури та шоземн! замовники приймали участь у д1яльност1 п!дприемств
ПАТ „ХАРТРОН" на р!вн1 замовник!в та постачальник!в.

У 1 квартал! 2016 року ПАТ „ХАРТРОН" не було зад!яно у державних швестицшних
програмах.

1.7. Загальна чисельшсть прац!вник!в, загальний фонд оплати пращ,
середньом!сячна зароб!тна плата, розм!р заборгованост! з виплати зароб!тноУ
плати

Середньооблжова чисельн!сть штатних прац!вник!в обл!кового складу 1371 ос!б.
Фонд оплати пращ: 23327 тис.грн.
На ПАТ "ХАРТРОН" д!е погодинна система оплати пращ. Тарифщ ставки роб1тник!в,

посадов! оклади кер!вник!в, фах!вц!в та службовц!в диференцшован! по складност!



(квал1ф1кацп) та видам робгг з урахуванням 'гх значимост! та прюритету. Д1е також система
стимулюючих виплат - доплати та надбавки до заробггно! плати, передбачеш Галузевою
угодою, колективним договором 1 затвердженими положениями: про персональн! надбавки
до посадових оклад!в службовщв 1 тарифних ставок висококвал1фжованих роб1тник1в, за
виконання обов'язюв тимчасово вщсутнього пращвника, за кластсть вод!ям автомобиле, за
одноразове виконання особливо важливих робгг на строк 1х проведения. Зпдно з чинним
законедавством УкраТни, при зростанн! мш1мально! заробггно! плати, ПАТ "ХАРТРОН"
здшснюе перехщ на нов! умови оплати пращ та затверджуе нов! посадов! оклади службовщв
1 тарифн! ставки.

На кшець звггного перюду 1 кварталу 2016 року загальна чисельнють пращвниюв
шдприемств, як! входять до консолщованого зв!ту ПАТ „ХАРТРОН", склала 1392 чоловж. В
пор1внянн1 з 1 кварталом 2015 року чисельнють знизилась на 7,26% у зв'язку з
реоргатзащею з щллю скорочення невиробничих витрат. Середньомюячна зароб!тна плата
штатного пращвника склала 5476 грн. 1 по вщношенню до в1дпов1дного перюду 1 кварталу
2015/року зросла на 32,1 %. Середньом1сячна зароб!тна плата Голови Правлшня ПАТ
„ХАРТРОН" склала 74864 грн.

Зароб1тна плата тдприемствами ПАТ „ХАРТРОН" виплачуеться регулярно,
заборгованост! з виплати зароб!тно1 плати немае. При звшьненн! прац1вник!в з ними
своечасно та в повному розм!р1 провалиться кшцевий розрахунок.

1.8.Основн1 фшансов! показники, що характеризують дгялыпсгь (прибутковкть,
Л1КВ1Д1ПСI ь, сфсктив!псть використання майна), IX змши протягом 3 рок!в

Показник

Рентабельн1сть д1яльност1

Рентабельн1сть актив!в

Рентабельнють власного кап1талу

Коеф1ц1ент ф1нансово'1 стшкост!

Коеф1ц1ент зносу основних засобхв

На 01.04. 14

4,977

0,529

1,285

0,699

0,600

На 01.04. 15

8,008

0,445

1,099

0,680

0,630

На 01.04. 16

6,738

0,267

0,648

0,699

0,668

Ршень досягнення планових економ1чних показншив дшлыгосп пщприемства.

Фшансовий план ПАТ «ХАРТРОН» (консолщований) за 1-й квартал 2016 року
виконаний по вс!х основних показниках, а саме:

- чистий дохщ вщ реал1заци продукци склав 22557 тис.грн., 106,6% в!д запланованого;
- валовий прибуток - 9447 тис.грн., 148,8% в!д запланованого;
- чистий прибуток - 1246 тис.грн., 188,8% в!д запланованого;
- рентабельнють продукци - 3,6 % при план! 0,04 %.

1.9. Нарахування 1 перерахування до державного бюджету дивщенд!в,
нарахованих на державну частку (для суб'ект!в господарювання, у статутному капитал!
яких с корпоративш права держави) згщно 1з законодавством

У 1 квартал! 2016 року дивщенди до Державного бюджету за 2015 р!к не
перераховувались. Загальн! збори акцюнер1в ПАТ «ХАРТРОН» за пщсумками роботи
Товариства за 2015 р!к вщбулись 14.04.2016 року.- .

1.10. Орган управлшня суб'ект!в господарювання

В1дпов1дно до Статуту Товариства органами управлшня ПАТ «ХАРТРОН» е: 1.
Загальн! збори; 2. Наглядова рада; 3. Правлшня; 4. Рев1зшна ком1с1я.



Станом на 31.03.2016 року склад Наглядово! ради ПАТ „ХАРТРОН": Голуб
Олександр Юршович (голова Наглядово'1 ради), Абраменко Вячеслав Леонцювич,
Белобородов Роман Олександрович, Ключник Володимир 1лл!ч, Колобков Олег Вадимович,
Кучеренко Володимир Анатолшович, Приступа Максим Свгенович, Холоднова 1рина
Петр!вна.

Склад Правлшня ПАТ „ХАРТРОН": Вахно Микола 1ванович (голова Правлшня),
Неймирок Юрш Костянтинович (заступник голови Правлшня), Борзикша Олена Миколшвна,
Васильев Олексш Олександрович, Златкш Олег Юршович, Лученко Олег Олексшович,
Русаков Сергш Арсеншович.

Склад Рев!з!йно1 ком!си ПАТ „ХАРТРОН": Деваева 1рина Володимир!вна,
представник Державного косм!чного агентства Украши (голова Рев!з!йно1 ком!сй),
Любинська Олена Володимир!вна, представник Державно! фшансово'1 шспекцп в
Харк!вськ!й облает! Державно!' ф!нансово! шспекцп' Украши, Кухтенко Олена В!ктор!вна,
представник Товариства з обмеженою в!дпов!дальн!стю Науково-виробниче шдприемство
«ХАРТРОН-АСКОНД» ЛТД.

2. Регулярна квартальна шформащя - для ем1тент!в цшних папер!в, яка пщлягае
розкриттю вщповщно до Положения про розкриття шформацн ем!тентами цшних
папер!в, затвердженого р!шенням Нацюнально'1 комки з цшних папер!в та
фондового ринку вщ 03.12.2013 N 2826, зареестрованого в Мш'юст! 24.12.2013 за N
2180/24712 (дал! - Положения).

Ем!тент ПАТ «ХАРТРОН» розкривае регулярну квартальну шформащю в!дпов!дно до
Положения про розкриття шформацй' ем!тентами ц!нних папер!в, затвердженого р!шенням
Нащонально'1 ком!сп з ц!нних папер!в та фондового ринку в!д 03.12.2013 N 2826 шляхом
розм!щення в загальнодоступнш !нформац!йн!й баз! даних Ком!сп, розм!щення на стор!нц! в
мереж! 1нтернет та поданн! до Ком!си.

Розкриття регулярно! квартально'1 !нформацп ПАТ «ХАРТРОН» за 1 квартал 2016 року:
• розм!щена в загальнодоступнш шформащйнш баз! даних Ком!сп

'\ул\^у.51:осктагке1:.§оу.иа - 22.04.2016 року;
• розмицена на власному сайт! ПАТ «ХАРТРОН» 14313062.зт!с1а.§оу.иа/ет_герог15

22.04.2016 року;
• подана до Ком!си 22.04.16.

Голова Правлшня /Вахно МЛ./


