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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2012 рік 

 

1. Загальні відомості 

 

1.1. Повне найменування емітента 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО 

КРАНОБУДУВАННЯ" 

1.2. Організаційно-правова форма емітента 

 Публічне акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

 00110728 

1.4. Місцезнаходження емітента 

 69015, Україна, Запорізька обл., м. Запорiжжя, вул. Кияшка, 16-А 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 

 (061) 283-19-85, (061) 283-18-10 

1.6. Електронна поштова адреса емітента  

 zaporozhcrane@konecranes.com  

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 23.04.2013 
 (дата) 

2.2. Річна інформація опублікована у 80 Бюлетень "Цiннi папери України"  26.04.2013 

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці 

http://www.kran

.zp.ua в мережі Інтернет 23.04.2013 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента:  

    а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 

    б) інформація про державну реєстрацію емітента X 

    в) банки, що обслуговують емітента X 

    г) основні види діяльності X 

    ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

    д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств  

    е) інформація про рейтингове агентство  

    є) інформація про органи управління емітента  

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв) X 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 

4. Інформація про посадових осіб емітента:  

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

    б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

6. Інформація про загальні збори акціонерів X 

7. Інформація про дивіденди  

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

9. Відомості про цінні папери емітента:  

    а) інформація про випуски акцій емітента X 

    б) інформація про облігації емітента  

    в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    г) інформація про похідні цінні папери  

    ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

    д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  

10. Опис бізнесу X 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  

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

    б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

    в) інформація про зобов'язання емітента X 

    г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції  

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних 

паперів  

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

14. Інформація про стан корпоративного управління X 

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

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

    а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

    б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

    в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

    г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами  



іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 

    ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

20. Основні відомості про ФОН  

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

24. Правила ФОН  

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році 

(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації 

до Комісії) X 

27. Аудиторський висновок X 

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності X 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

30. Примітки: 

Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств не наводяться, 

оскiльки пiдприємство не належить до будь-якого з об'єднань пiдприємств. 

Iнформацiя про рейтингове агенство не наводиться, оскiльки пiдприємство не належить до 

суб'єктiв, проведення рейтингової оцiнки яких обовязкове. 

Iнформацiя про органи управлiння емiтента не наводиться, оскiльки згiдно з п. 1.6. Глави 2 

Роздiлу V "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого 

рiшенням ДКЦБФР № 1591, цей пункт не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. 

Iнформацiя про дивiденди не наводиться оскiльки як в 2012, так i в 2013 роках пiдприємство 

не нараховувало та не сплачувало дивiденди. 

Iформацiя про облiгацiї емiтента не наводиться, оскiльки товариство не є емiтентом облiгацiй. 

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не наводиться, оскiльки товариство не 

є емiтентом iнших цiнних паперiв, крiм акцiй. 

Iнформацiя про похiднi цiнни папери не наводиться, оскiльки товариство не є емiтентом 

похiдних цiнних паперiв. 

Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не наводиться, оскiльки 

емiтент не здiйснював викуп власних акцiй протягом вказаного перiоду. 

Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не наводиться, оскiльки емiтент 

здiйснює випуск цiнних паперiв виключно в бездокументарнiй формi. 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про 

собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводяться, оскiльки емiтент не займається видами 

дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та 

розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не 

наводиться, оскiльки емiтент не випускає борговi цiнни папери, за якими могли б бути гарантiї 

третьої особи. 

Роздiли з 15 по 24 Змiсту: "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй", "Iнформацiя про 



склад, структуру i розмiр iпотечного покриття", "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", 

"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв", "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних 

активiв", "Основнi вiдомостi про ФОН", "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН", 

"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН", "Розрахунок вартостi чистих 

активiв ФОН", "Правила ФОН" не заповнюються, оскiльки емiтент не здiйснював випуск 

iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН. 

Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського 

облiку, не наводиться, оскiльки емiтент складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними 

стандартами фiнансової звiтностi. 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi не наводиться, оскiльки емiтент не здiйснював випуск 

цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 



3. Основні відомості про емітента 
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО 

КРАНОБУДУВАННЯ" 

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 

 ПАТ "ЗАПОРIЖКРАН" 

3.1.3. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3.1.4. Поштовий індекс 

 69015 

3.1.5. Область, район 

 Запорізька обл. 

3.1.6. Населений пункт 

 м. Запорiжжя 

3.1.7. Вулиця, будинок 

 вул. Кияшка, 16-А 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 

 ААБ № 474545 

3.2.2. Дата державної реєстрації 

 14.05.1999 

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

 Виконавчий комiтет Запорiзької мiської ради Запорiзької областi 

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 

 6 412 280 

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 

 6 412 280 

3.3. Банки, що обслуговують емітента 

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 Фiлiя Публiчного акцiонерного товариства "Державний експортно-iмпортний банк 

України" у м. Запорiжжi 

3.3.2. МФО банку 

 313979 

3.3.3. Поточний рахунок 

 2600201751208 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 ПАТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" 

3.3.5. МФО банку 

 380797 

3.3.6. Поточний рахунок 

 26007000200020 

3.4. Основні види діяльності 

 25.62 - Механiчне оброблення металевих виробiв 

 28.22 - Виробництво пiдiймального та вантажно-розвантажувального устатковання 

 28.29 - Виробництво iнших машин i устатковання загального призначення, н.в.i.у. 

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

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 
Державний орган, що видав 

Дата 

закінчення 



(дозволу) дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Господарська дiяльнiсть, 

пов'язана iз створенням об'єктiв 

архiтектури 

АВ № 459317 30.03.2009 Iнспекцiя державного 

архiтектурно-будiвельного 

контролю у Запорiзькiй 

областi 

27.03.2012 

Опис Продовження термiну дiї лiцензiї не планується. 

Виконання роботи пiдвищеної 

небезпеки 

371.09.23-

29.22.1 

02.11.2009 Держгiрпромнагляд 02.11.2014 

Опис Продовження термiну дiї дозволу планується. 

Експлуатацiя обладнання 

пiдвищеної небезпеки 

438.11.23-

29.22.1 

11.07.2011 Держгiрпромнагляд 11.07.2016 

Опис Продовження термiну дiї дозволу планується. 

Виконання роботи пiдвищеної 

небезпеки 

451.09.23-

29.22.1 

29.12.2009 Держгiрпромнагляд 29.12.2014 

Опис Продовження термiну дiї дозволу планується. 

Експлуатацiя зварювального 

обладнання 

3703.09.30-

29.22.1 

07.12.2009 Держгiрпромнагляд 07.12.2012 

Опис Продовження термiну дiї дозволу планується. 

Виконання роботи пiдвищеної 

небезпеки 

4458.10.30-

29.22.1 

17.12.2010 Держгiрпромнагляд 17.12.2013 

Опис Продовження термiну дiї дозволу планується. 

Виконання роботи пiдвищеної 

небезпеки 

455.11.23-

29.22.1 

14.07.2011 Держгiрпромнагляд 14.07.2016 

Опис Продовження термiну дiї дозволу планується. 

 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Губенко Олександр 

Олександрович 
    0,0002 

Дiкарєв Микола 

Володимирович 
    0 

Єфiменко Вячеслав Кузьмич     0,0005 

Коляда Володимир Iванович     0 

Наталенко Анатолiй 

Васильович 
    0,0202 

Орєшкiн Олександр 

Серафимович 
    0,0055 



Палець Сергiй Iванович     0,0528 

Станков Василь Степанович     0,0221 

Ткалич Михайло Андрiйович     5,7946 

Чернiков Володимир 

Сергiйович 
    0,0069 

Усього 5,9028 

 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2012 рiк становила 403 

особи. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 0 

осiб. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 0 осiб. Фонд 

оплати працi у 2012 роцi склав 22 484,6 тис. грн. Фонд оплати працi вiдносно попереднього року 

збiльшився на 16,4 %. Кадрова полiтика товариства спрямована на пiдвищення квалiфiкацiйного 

рiвня персоналу. Взаємовiдносини з працiвниками здiйснюється згiдно з чинним 

законодавством. 

 

6. Інформація про посадових осіб емітента 
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

6.1.1. Посада 

 Заступник голови правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Тарасов Сергiй Олександрович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

     

6.1.4. Рік народження 

 1977 

6.1.5. Освіта 

 Одеська державна юридична академiя; 1999; Правознавство 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 6 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ЗАТ "Запорiжкран", комерцiйний директор. 

6.1.8. Опис 

 Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. 

Повноваження та обов'язки Заступника голови Правлiння визначенi Статутом. Заступник голови 

Правлiння дiє без довiреностi в межах повноважень, визначених Статутом. Заступник голови 

Правлiння виконує усi обов'язки Голови Правлiння у випадках: а) дострокового припинення 

повноважень Голови Правлiння - до моменту обрання нового Голови Правлiння; б) тимчасової 

вiдсутностi за мiсцезнаходженням Товариства або неспроможностi Голови Правлiння 

виконувати свої обов'язки. До компетенцiї Правлiння належить: забезпечення виконання планiв 

дiяльностi та розвитку Товариства; пiдготовка необхiдних матерiалiв та пропозицiй щодо 

питань, якi пiдлягають затвердженню Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства; 

складання та подання на затвердження Загальними зборами рiчного звiту про фiнансово-

господарську дiяльнiсть Товариства, включаючи його дочiрнi пiдприємства, балансу Товариства 

та iншої фiнансової звiтностi; забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової 

Ради; визначення органiзацiйної структури Товариства; здiйснення контролю за дiяльнiстю 

дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, призначення та звiльнення їх керiвникiв; 

органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради про створення, реорганiзацiю 

або лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств (товариств), фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених 

пiдроздiлiв Товариства; надання матерiальної (фiнансової) допомоги фiзичним i юридичним 



особам; прийняття рiшень про використання резервного капiталу Товариства; надання згоди на 

здiйснення певних дiй органами дочiрнiх пiдприємств (товариств), фiлiй, представництв та 

iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства у випадках, визначених їх установчими 

документами; розглядання та вирiшення iнших питань дiяльностi Товариства, крiм тих, якi 

вiднесенi Статутом та положеннями Товариства до компетенцiї Загальних зборiв, Наглядової 

Ради або Ревiзiйної комiсiї Товариства. За 2012 рiк виногорода за виконання обов'язкiв 

Заступника голови Правлiння не виплачувалась. В натуральнiй формi виногорода не надавалась. 

Змiн у складi посадової особи не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Iншi посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: монтажник (ПКВО 

"Южiндустрiя"), програмiст-оператор ПЕОМ, системний адмiнiстратор, юрисконсульт (ТОВ 

фiрма "Енергоучет"), спецiалiст з правових питань (ТОВ "Iнтер-юрiс ЛТД"), асистент кафедри 

пiдприємницького та комерцiйного права (ОДЮА), спецiалiст з правових питань (ТОВ "Iнтер-

юрiс ЛТД"), завiдуючий вiддiлом договорiв, начальник вiддiлу маркетингу i договорiв (ЗАТ 

"Конекрейнс Україна"), комерцiйний директор, перший заступник генерального директора (ЗАТ 

"Запорiжкран"). На iнших пiдприємствах обiймає посади: Генеральний директор ПРАТ 

"Запорiжжжя кран холдинг" (мiсцезнаходження: 69015, м. Запорiжжя, вул. Кияшка, 16-А). 

 

 

6.1.1. Посада 

 Головний бухгалтер 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Проценко Свiтлана Олександрiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

     

6.1.4. Рік народження 

 1978 

6.1.5. Освіта 

 Запорiзький державний унiверситет; 2001; Облiк i аудит 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 10 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ТОВ "ЯГК-Строй", головний бухгалтер 

6.1.8. Опис 

 Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. 

Повноваження та обов'язки головного бухгалтера: здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку 

господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням матерiальних, 

трудових i фiнансових ресурсiв, органiзує облiк майна, зобов'язань i господарських операцiй, 

придбаних основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i грошових коштiв, своєчасне 

вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат 

виробництва, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт (послуг), 

результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, 

розрахункових i кредитних операцiй, забеспечує розрахунки по заробiтнiй платi з робiтниками 

пiдприємства, вiдповiдне нарахування та перерахування платежiв в державний бюджет, внескiв 

на державне соцiальне страхування, рацiональну организацiю облiку та звiтностi товариства на 

основi прогресивних форм та методiв бухгалтерського облiку, розробку i здiйснення заходiв, якi 

направленi на дотримання фiнансової дисцiплини, здiйснює контроль за дотриманням порядку 

оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, 

витрат фонду заробiтної плати, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-

матерiальних цiнностей i коштiв, формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк 

облiкову полiтику виходячи зi структури й особливостей дiяльностi пiдприємства, необхiдностi 



забезпечення його фiнансової стiйкостi, здiйснює взаємодiю з банками з питань розмiщення 

вiльних фiнансових коштiв на банкiвських депозитних внесках i придбання високолiквiдних 

цiнних паперiв, контроль за проведенням облiкових операцiй з депозитними i кредитними 

договорами, цiнними паперами, забезпечує складання балансу й оперативних зведених звiтiв 

про доходи i витрати коштiв, про використання бюджету, iншої бухгалтерської i статистичної 

звiтностi, подання їх у встановленому порядку у вiдповiднi органи. За 2012 рiк винагорода за 

виконання обов'язкiв Головного бухгалтера склала 168785,56 грн. В натуральнiй формi 

виногорода не надавалась. Змiн у складi посадової особи не вiдбувалося. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: 

бухгалтер (ТОВ "КБ-Екологiя"), головний бухгалтер (ТОВ "Арлан-Мет"), головний бухгалтер 

(ЗАТ "Нацiональний автомобiльний альянс"), головний бухгалтер (ТОВ "ЯГК-Строй"). На 

iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

 

6.1.1. Посада 

 Голова ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Тучинський Валентин Валентинович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

     

6.1.4. Рік народження 

 1977 

6.1.5. Освіта 

 Одеський державний унiверситет; 1999; Економiчна теорiя 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 4 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ЗАТ "Конекрейнс Україна", менеджер з корпоративної звiтностi 

6.1.8. Опис 

 Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. 

Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом. Голова Ревiзiйної 

комiсiї веде її засiдання. Голова Ревiзiйної комiсiї має право: бути присутнiми на Загальних 

Зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; брати 

участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння Товариства; вимагати вiд посадових осiб 

Товариства надання усiх необхiдних матерiалiв, бухгалтерських та iнших документiв та 

письмових пояснень. Голова  Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний: здiйснювати у встановленому 

порядку перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового 

року, а також за дорученням Загальних Зборiв, Наглядової ради, Правлiння, за власною 

iнiцiативою або на вимогу акцiонерiв, що володiють бiльш як 10 вiдсотками акцiй Товариства; 

надавати результати перевiрок на чергових Загальних зборах у виглядi звiту (висновку) згiдно з 

вимогами законодавства i цього Статуту; iнформувати Наглядову раду та Правлiння про 

помiченi ними при перевiрках порушення, а також про виникнення загрози iнтересам 

Товариства з наданням пiдтверджуючих документiв i матерiалiв; вимагати скликання 

позачергових Загальних зборiв, якщо виникла загроза iнтересам Товариства або виявленi 

зловживання, допущенi посадовими особами Товариства; не розголошувати отриману ними 

iнформацiю Товариства з обмеженим доступом, за винятком випадкiв, встановлених законом. За 

2012 рiк виногорода за виконання обов'язкiв Голови Ревiзiйної комiсiї не виплачувалась. В 

натуральнiй формi виногорода не надавалась. Змiн у складi посадової особи не вiдбувалося. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймав 

протягом своєї дiяльностi: iнженер-програмiст (ТОВ "Абiс-Софт"); бухгалтер, генеральний 

директор, фiнансовий контролер, директор з корпоративних питань, менеджер з корпоративної 



звiтностi (ЗАТ "Конекрейнс Україна").  На iнших пiдприємствах обiймає посади: менеджер з 

корпоративної звiтностi ПРАТ "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" (мiсцезнаходження: 65125, м. Одеса, 

вул. Успенська, 26). 

 

 

6.1.1. Посада 

 Голова наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ" 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

  33528158   

6.1.4. Рік народження 

  

6.1.5. Освіта 

  

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

  

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

  

6.1.8. Опис 

 Голова Наглядової ради є юридичною особою - акцiонером. Повноваження та обов'язки 

Голови Наглядової ради визначенi Статутом. Голова Наглядової ради Товариства органiзовує її 

роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, 

передбаченi законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. До виключної 

компетенцiї Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, 

якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про 

Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю; прийняття рiшення про 

проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв, пiдготовка порядку денного та 

проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення 

пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 

прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про 

розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 

вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних 

паперiв; затвердження ринкової вартостi майна (у тому числi цiнних паперiв) у випадках, 

передбачених законом; обрання та припинення повноважень Голови, Заступника голови та 

членiв Правлiння Товариства; затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), якi 

укладатимуться з Головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 

прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень 

та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; обрання 

реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом, обрання (призначення) 

голови та секретаря Загальних зборiв; обрання аудитора Товариства та визначення умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати 

складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати 

дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 

проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь 

у Загальних зборах вiдповiдно до закону та Статуту Товариства; вирiшення питань про участь 

Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях пiдприємств, про заснування 

(створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) 

Товариством iнших юридичних осiб (у т. ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення 



Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших 

установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками 

(акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення 

(закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, про 

затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли Товариства; 

вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або 

перетворення Товариства; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, 

передбачених законом; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним 

внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати 

дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його 

послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв або зберiгача, з 

яким укладено договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам дематерiалiзованого 

випуску акцiй, та затвердження умов договорiв, що укладатиметься з ними, встановлення 

розмiру оплати їх послуг; надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй 

акцiонерам про придбання простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала 

контрольний пакет акцiй Товариства; прийняття рiшення про запровадження в Товариствi 

посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту); утворення комiтетiв 

Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та 

пiдготовки; у випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд 

вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; затвердження порядку 

використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим 

Статутом; надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв (у т. ч. 

договорiв, угод, попереднiх договорiв), якщо це передбачено положенням про Наглядову раду 

Товариства. За 2012 рiк виногорода за виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради не 

виплачувалась. В натуральнiй формi виногорода не надавалась. Змiн у складi посадової особи не 

вiдбувалося. 

 

6.1.1. Посада 

 Член наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

  20013200   

6.1.4. Рік народження 

  

6.1.5. Освіта 

  

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

  

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

  

6.1.8. Опис 

 Член Наглядової ради є юридичною особою - акцiонером. Повноваження та обов'язки 

члена Наглядової ради визначенi Статутом. До виключної компетенцiї Наглядової ради 

належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, 

пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, 

Правлiння та Ревiзiйну комiсiю; прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та 

позачергових Загальних зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних 

зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку 



денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про 

продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення 

Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi 

активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; прийняття 

рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження 

ринкової вартостi майна (у тому числi цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом; 

обрання та припинення повноважень Голови, Заступника голови та членiв Правлiння 

Товариства; затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з Головою 

та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; прийняття рiшення про 

вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка 

тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; обрання реєстрацiйної комiсiї, за 

винятком випадкiв, встановлених законом, обрання (призначення) голови та секретаря 

Загальних зборiв; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення 

перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; 

визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 

Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних 

зборах вiдповiдно до закону та Статуту Товариства; вирiшення питань про участь Товариства у 

промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях пiдприємств, про заснування (створення), 

участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших 

юридичних осiб (у т. ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв 

до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих 

документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, 

паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) 

фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, про затвердження 

положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли Товариства; вирiшення 

питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення 

Товариства; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених 

законом; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок 

прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв 

або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження 

умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття 

рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв або зберiгача, з яким укладено 

договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам дематерiалiзованого випуску акцiй, 

та затвердження умов договорiв, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх 

послуг; надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй акцiонерам про 

придбання простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет 

акцiй Товариства; прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади внутрiшнього 

аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту); утворення комiтетiв Наглядової ради та 

затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки; у випадках, 

передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством 

правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; затвердження порядку використання коштiв 

Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом; надання згоди на 

вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв (у т. ч. договорiв, угод, попереднiх 

договорiв), якщо це передбачено положенням про Наглядову раду Товариства. За 2012 рiк 

виногорода за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради не виплачувалась. В натуральнiй 

формi виногорода не надавалась. Змiн у складi посадової особи не вiдбувалося. 

 

6.1.1. Посада 

 Член наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 



 Манжула Василь Васильович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

     

6.1.4. Рік народження 

 1950 

6.1.5. Освіта 

 Запорiзький машинобудiвний iнститут; 1972; Автомобiлi i трактори; Київський iнститут 

народного господарства; 1987; Планування народного господарства 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 18 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Пенсiонер. 

6.1.8. Опис 

 Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. 

Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом. До виключної 

компетенцiї Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, 

якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про 

Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю; прийняття рiшення про 

проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв, пiдготовка порядку денного та 

проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення 

пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 

прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про 

розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 

вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних 

паперiв; затвердження ринкової вартостi майна (у тому числi цiнних паперiв) у випадках, 

передбачених законом; обрання та припинення повноважень Голови, Заступника голови та 

членiв Правлiння Товариства; затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), якi 

укладатимуться з Головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 

прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень 

та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; обрання 

реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом, обрання (призначення) 

голови та секретаря Загальних зборiв; обрання аудитора Товариства та визначення умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати 

складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати 

дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 

проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь 

у Загальних зборах вiдповiдно до закону та Статуту Товариства; вирiшення питань про участь 

Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях пiдприємств, про заснування 

(створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) 

Товариством iнших юридичних осiб (у т. ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення 

Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших 

установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками 

(акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення 

(закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, про 

затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли Товариства; 

вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або 

перетворення Товариства; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, 

передбачених законом; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним 

внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати 



дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його 

послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв або зберiгача, з 

яким укладено договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам дематерiалiзованого 

випуску акцiй, та затвердження умов договорiв, що укладатиметься з ними, встановлення 

розмiру оплати їх послуг; надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй 

акцiонерам про придбання простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала 

контрольний пакет акцiй Товариства; прийняття рiшення про запровадження в Товариствi 

посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту); утворення комiтетiв 

Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та 

пiдготовки; у випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд 

вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; затвердження порядку 

використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим 

Статутом; надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв (у т. ч. 

договорiв, угод, попереднiх договорiв), якщо це передбачено положенням про Наглядову раду 

Товариства. За 2012 рiк виногорода за виконання обов'язкiв члена наглядової ради не 

виплачувалась. В натуральнiй формi виногорода не надавалась. Змiн у складi посадової особи не 

вiдбувалося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi 

обiймав протягом своєї дiяльностi: старший iнженер ВТК (Запорiзька облбаза 

"Сiльгосптехнiка"); майстер, контрольний майстер (ЗЕМЗ "Iскра"); контрольний майстер, 

iнженер-технолог, iнженер планово-економiчного управлiння, начальник бюро цiноутворення, 

заступник начальника планово-економiчного управлiння, заступник директора, начальник 

управлiння торгiвлi (АЗ "Комунар"); заступник директора (ТОВ "Стандарт - Iнтерсервiс - 

Едем"); провiдний економiст (Промiнвестбанк Україна); начальник центру прямих продаж (ЗАТ 

"АвтоЗаз-Деу");  заступник директора з фiнансiв, голова правлiння (ТБ "КранТрейд); начальник 

вiддiлу цiн та збуту, заступник генерального директора з фiнансово-економiчних питань, 

заступник комерцiйного директора з фiнансiв, заступник фiнансового директора, 

адмiнiстративний директор (ЗАТ "Запорiжкран"). На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

 

6.1.1. Посада 

 Голова правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Вiньєрон Фiлiпп Ф. Г. 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

     

6.1.4. Рік народження 

 1964 

6.1.5. Освіта 

 Вищий католицький технiчний iнститут (м. Монс, Бельгiя); 1987; Електромеханiка; 

FUCAM унiверситет (м. Монс, Бельгiя); 1991; Економiка 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 19 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ТОВ "КАРТЕКС" (РФ), перший заступник Генерального директора 

6.1.8. Опис 

 Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. 

Повноваження та обов'язки Голови Правлiння визначенi Статутом. Голова Правлiння: а) 

здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства та забезпечує виконання планiв його 

розвитку; б) представляє iнтереси Товариства в органах державної влади та мiсцевого 

самоврядування, господарських Товариствах, пiдприємствах, установах та органiзацiях, а також 



перед фiзичними особами; в) звертається до Наглядової ради з пропозицiями та надає 

iнформацiю щодо вчинення значних правочинiв чи правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, 

та пiдписує вказанi договори (угоди) вiд iменi Товариства за наявностi вiдповiдного рiшення 

Загальних зборiв або Наглядової ради, прийнятого в межах їх компетенцiї; г) вчиняє iншi 

правочини, укладає та пiдписує вiд iменi Товариства договори (угоди); д) органiзує виконання 

виробничих програм, договiрних та iнших зобов'язань Товариства; е) надає Наглядовiй радi 

пропозицiї щодо призначення або звiльнення членiв Правлiння; є) органiзує роботу Правлiння та 

розподiляє обов'язки мiж його членами; ж) представляє на Загальних зборах та на засiданнях 

Наглядової ради Товариства точку зору Правлiння; з) органiзує ведення та зберiгання 

протоколiв засiдань Правлiння; и) видає в межах своєї компетенцiї довiреностi на здiйснення дiй 

вiд iменi Товариства; i) затверджує внутрiшнi документи Товариства, крiм тих, затвердження 

яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв або Наглядової ради; ї) готує пропозицiї щодо 

змiн органiзацiйної структури Товариства для розгляду Правлiнням; к) затверджує штатний 

розклад та посадовi iнструкцiї працiвникiв; л) визначає умови найму та оплати працiвникiв, 

приймає їх на роботу та звiльняє з роботи, застосовує засоби заохочення та накладає стягнення, 

притягає їх до матерiальної вiдповiдальностi; м) виконує iншi обов'язки з органiзацiї 

забезпечення дiяльностi Товариства, якщо це не вiднесено до компетенцiї iнших органiв 

Товариства. За 2012 рiк виногорода за виконання обов'язкiв Голови Правлiння не виплачувалась. 

В натуральнiй формi виногорода не надавалась. Змiн у складi посадової особи не вiдбувалося. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймав 

протягом своєї дiяльностi: керуючий виробництвом, лiдер проектiв, керуючий виробництвом, 

керуючий операцiями (ТОВ "Катерпиллар Тосно", РФ), перший заступник Генерального 

директора (ТОВ "КАРТЕКС", РФ). На iнших пiдприємствах обiймає посади: генеральний 

директор ПРАТ "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" (мiсцезнаходження: 65125, м. Одеса, вул. 

Успенська, 26). 

 

 

6.1.1. Посада 

 Член правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Буханець Христина Михайлiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

     

6.1.4. Рік народження 

 1984 

6.1.5. Освіта 

 Запорiзький нацiональний технiчний унiверситет; 2006; Пiдйомно-транспортнi, 

будiвельнi, дорожнi машини i обладнання 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 2 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ЗАТ "Запорiжкран", начальник вiддiлу закупiвель. 

6.1.8. Опис 

 Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. 

Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначенi Статутом. До компетенцiї Правлiння 

належить: забезпечення виконання планiв дiяльностi та розвитку Товариства; пiдготовка 

необхiдних матерiалiв та пропозицiй щодо питань, якi пiдлягають затвердженню Загальними 

зборами або Наглядовою радою Товариства; складання та подання на затвердження Загальними 

зборами рiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, включаючи його 

дочiрнi пiдприємства, балансу Товариства та iншої фiнансової звiтностi; забезпечення 



виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової Ради; визначення органiзацiйної структури 

Товариства; здiйснення контролю за дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, 

призначення та звiльнення їх керiвникiв; органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв та 

Наглядової ради про створення, реорганiзацiю або лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств (товариств), 

фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; надання матерiальної 

(фiнансової) допомоги фiзичним i юридичним особам; прийняття рiшень про використання 

резервного капiталу Товариства; надання згоди на здiйснення певних дiй органами дочiрнiх 

пiдприємств (товариств), фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства у 

випадках, визначених їх установчими документами; розглядання та вирiшення iнших питань 

дiяльностi Товариства, крiм тих, якi вiднесенi Статутом та положеннями Товариства до 

компетенцiї Загальних зборiв, Наглядової Ради або Ревiзiйної комiсiї Товариства. За 2012 рiк 

виногорода за виконання обов'язкiв члена Правлiння не виплачувалась. В натуральнiй формi 

виногорода не надавалась. Змiн у складi посадової особи не вiдбувалося. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: 

iнженер-конструктор, спецiалiст вiддiлу закупiвель (ЗАТ "Конекрейнс Україна"), начальник 

вiддiлу закупiвель (ПАТ "Запорiжкран"). На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

 

6.1.1. Посада 

 Член правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Шинкаренко Юрiй Володимирович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

     

6.1.4. Рік народження 

 1983 

6.1.5. Освіта 

 Запорiзька державна iнженерна академiя; 2006; Металургiйне обладнання 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 2 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ЗАТ "Запорiжкран", начальник вiддiлу управлiння виробництвом. 

6.1.8. Опис 

 Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. 

Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначенi Статутом. До компетенцiї Правлiння 

належить: забезпечення виконання планiв дiяльностi та розвитку Товариства; пiдготовка 

необхiдних матерiалiв та пропозицiй щодо питань, якi пiдлягають затвердженню Загальними 

зборами або Наглядовою радою Товариства; складання та подання на затвердження Загальними 

зборами рiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, включаючи його 

дочiрнi пiдприємства, балансу Товариства та iншої фiнансової звiтностi; забезпечення 

виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової Ради; визначення органiзацiйної структури 

Товариства; здiйснення контролю за дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, 

призначення та звiльнення їх керiвникiв; органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв та 

Наглядової ради про створення, реорганiзацiю або лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств (товариств), 

фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; надання матерiальної 

(фiнансової) допомоги фiзичним i юридичним особам; прийняття рiшень про використання 

резервного капiталу Товариства; надання згоди на здiйснення певних дiй органами дочiрнiх 

пiдприємств (товариств), фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства у 

випадках, визначених їх установчими документами; розглядання та вирiшення iнших питань 

дiяльностi Товариства, крiм тих, якi вiднесенi Статутом та положеннями Товариства до 

компетенцiї Загальних зборiв, Наглядової Ради або Ревiзiйної комiсiї Товариства. За 2012 рiк 



виногорода за виконання обов'язкiв члена Правлiння не виплачувалась. В натуральнiй формi 

виногорода не надавалась. Змiн у складi посадової особи не вiдбувалося. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: 

iнженер-конструктор (ЗАТ "Конекрейнс Україна"), начальник вiддiлу управлiння виробництвом 

(ПАТ "Запорiжкран"). На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

 

6.1.1. Посада 

 Член правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Яланський Сергiй Миколайович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

     

6.1.4. Рік народження 

 1975 

6.1.5. Освіта 

 Запорiзький державний унiверситет; 1999; 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 2 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ЗАТ "Запорiжкран", фiнансовий директор. 

6.1.8. Опис 

 Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. 

Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначенi Статутом. До компетенцiї Правлiння 

належить: забезпечення виконання планiв дiяльностi та розвитку Товариства; пiдготовка 

необхiдних матерiалiв та пропозицiй щодо питань, якi пiдлягають затвердженню Загальними 

зборами або Наглядовою радою Товариства; складання та подання на затвердження Загальними 

зборами рiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, включаючи його 

дочiрнi пiдприємства, балансу Товариства та iншої фiнансової звiтностi; забезпечення 

виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової Ради; визначення органiзацiйної структури 

Товариства; здiйснення контролю за дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, 

призначення та звiльнення їх керiвникiв; органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв та 

Наглядової ради про створення, реорганiзацiю або лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств (товариств), 

фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; надання матерiальної 

(фiнансової) допомоги фiзичним i юридичним особам; прийняття рiшень про використання 

резервного капiталу Товариства; надання згоди на здiйснення певних дiй органами дочiрнiх 

пiдприємств (товариств), фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства у 

випадках, визначених їх установчими документами; розглядання та вирiшення iнших питань 

дiяльностi Товариства, крiм тих, якi вiднесенi Статутом та положеннями Товариства до 

компетенцiї Загальних зборiв, Наглядової Ради або Ревiзiйної комiсiї Товариства. За 2012 рiк 

виногорода за виконання обов'язкiв члена Правлiння не виплачувалась. В натуральнiй формi 

виногорода не надавалась. Змiн у складi посадової особи не вiдбувалося. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: 

бухгалтер (ВАТ "Запорожкокс"); заступник генерального директора з комерцiйних питань (ВАТ 

"Весна"); фiнансовий менеджер (ТОВ "Емерджекс аутсорсiнг"); заступник генерального 

директора з фiнансових питань (ДП з II "Книжковий клуб "Клуб сiмейного дозвiлля"); заступник 

фiнансового директора з iнвестицiйної полiтики, фiнансовий директор (ЗАТ "Запорiжкран"). На 

iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

 

6.1.1. Посада 

 Член ревiзiйної комiсiї 



6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Iванова Олена Миколаївна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

     

6.1.4. Рік народження 

 1968 

6.1.5. Освіта 

 Державна академiя будiвництва та архiтектури, м. Одеса; 1992; Iнженер-гiдротехнiк; 

Межрегiональна академiя управлiння персоналом, м. Київ; 2003; Економiст, фiнансовий 

менеджер 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 16 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ЗАТ "Конекрейнс Україна", головний бухгалтер 

6.1.8. Опис 

 Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. 

Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом. Член Ревiзiйної комiсiї 

зобов'язаний: здiйснювати у встановленому порядку перевiрки фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, а також за дорученням Загальних 

Зборiв, Наглядової ради, Правлiння, за власною iнiцiативою або на вимогу акцiонерiв, що 

володiють бiльш як 10 вiдсотками акцiй Товариства; надавати результати перевiрок на чергових 

Загальних зборах у виглядi звiту (висновку) згiдно з вимогами законодавства i цього Статуту; 

iнформувати Наглядову раду та Правлiння про помiченi ними при перевiрках порушення, а 

також про виникнення загрози iнтересам Товариства з наданням пiдтверджуючих документiв i 

матерiалiв; вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, якщо виникла загроза iнтересам 

Товариства або виявленi зловживання, допущенi посадовими особами Товариства; не 

розголошувати отриману ними iнформацiю Товариства з обмеженим доступом, за винятком 

випадкiв, встановлених законом. За 2012 рiк виногорода за виконання обов'язкiв члена 

Ревiзiйної комiсiї не виплачувалась. В натуральнiй формi виногорода не надавалась. Змiн у 

складi посадової особи не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

не має. Iншi посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: головний бухгалтер (ЗАТ 

"Конекрейнс Україна").  На iнших пiдприємствах обiймає посади: головний бухгалтер ПРАТ 

"КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" (мiсцезнаходження: 65125, м. Одеса, вул. Успенська, 26). 

 

6.1.1. Посада 

 Член ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Станков Василь Степанович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

     

6.1.4. Рік народження 

 1948 

6.1.5. Освіта 

 Одеський iнститут народного господарства; 1971; Бухгалтерський облiк 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 41 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ТОВ "Крандизайн", головний бухгалтер 

6.1.8. Опис 



 Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. 

Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом. Член Ревiзiйної комiсiї 

зобов'язаний: здiйснювати у встановленому порядку перевiрки фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, а також за дорученням Загальних 

Зборiв, Наглядової ради, Правлiння, за власною iнiцiативою або на вимогу акцiонерiв, що 

володiють бiльш як 10 вiдсотками акцiй Товариства; надавати результати перевiрок на чергових 

Загальних зборах у виглядi звiту (висновку) згiдно з вимогами законодавства i цього Статуту; 

iнформувати Наглядову раду та Правлiння про помiченi ними при перевiрках порушення, а 

також про виникнення загрози iнтересам Товариства з наданням пiдтверджуючих документiв i 

матерiалiв; вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, якщо виникла загроза iнтересам 

Товариства або виявленi зловживання, допущенi посадовими особами Товариства; не 

розголошувати отриману ними iнформацiю Товариства з обмеженим доступом, за винятком 

випадкiв, встановлених законом. За 2012 рiк виногорода за виконання обов'язкiв члена 

Ревiзiйної комiсiї не виплачувалась. В натуральнiй формi виногорода не надавалась. Змiн у 

складi посадової особи не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

не має. Iншi посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: головнiй бухгалтер (Ждановський 

пивзавод); начальник бюро облiку основних засобiв та загальних операцiй, заступник головного 

бухгалтера, головнiй бухгалтер (ГМК "Печенганiкель"), головнiй бухгалтер, фiнансовий 

директор (ЗАТ "Запорiжкран").  На iнших пiдприємствах обiймає посади: головний бухгалтер 

ТОВ "Крандизайн" (мiсцезнаходження: 69015, м. Запорiжжя, вул. Кияшка, 16-А). 

 



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані 

фізичної особи 

(серія, номер, 

дата видачі, 

орган, який 

видав) або 

ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред’явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

Заступник голови 

правлiння 

Тарасов Сергiй 

Олександрович 

     0 0 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 

Проценко 

Свiтлана 

Олександрiвна 

     0 0 0 0 0 0 

Голова ревiзiйної 

комiсiї 

Тучинський 

Валентин 

Валентинович 

     2 0,0001 2 0 0 0 

Голова наглядової 

ради 

ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"ЗАПОРIЖЖЯ 

КРАН ХОЛДИНГ" 

 33528158    1 476 357 80,5837 1 476 3

57 

0 0 0 

Член наглядової 

ради 

ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"КОНЕКРЕЙНС 

УКРАЇНА" 

 20013200    180 541 9,8544 180 54

1 

0 0 0 

Член наглядової 

ради 

Манжула Василь 

Васильович 

     3 0,0002 3 0 0 0 

Голова правлiння Вiньєрон Фiлiпп 

Ф. Г. 

     0 0 0 0 0 0 

Член правлiння Буханець 

Христина 

Михайлiвна 

     0 0 0 0 0 0 

Член правлiння Шинкаренко Юрiй 

Володимирович 

     0 0 0 0 0 0 

Член правлiння Яланський Сергiй 

Миколайович 

     0 0 0 0 0 0 



Член Ревiзiйної 

комiсiї 

Iванова Олена 

Миколаївна 

     2 0,0001 2 0 0 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 

Станков Василь 

Степанович 

     404 0,0221 404 0 0 0 

Усього 1 657 309 90,4606 1 657 3

09 

0 0 0 

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"ЗАПОРIЖЖЯ 

КРАН 

ХОЛДИНГ" 

33528158 69015, Запорізька 

обл., м. Запорiжжя, 

вул. Кияшка, 16-А 

 1 476 357 80,5837 1 476 3

57 

0 0 0 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

Усього 1 476 357 80,5837 1 476 3

57 

0 0 0 

 



8. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 12.04.2012 

Кворум зборів 96,4 

Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Звiт Правлiння про 

пiдсумки дiяльностi товариства в 2011 роцi та прийняття рiшення за наслiдками 

його розгляду. 2.Визначення основних напрямiв дiяльностi товариства на 2012 

рiк. 3.Звiт Наглядової ради за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його 

розгляду. 4.Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 

його розгляду. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк. 

5.Затвердження рiчного звiту товариства за 2011 рiк. 6.Розподiл прибутку i 

збиткiв товариства за 2011 рiк. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за 2011 

рiк. По першому питанню слухали Тарасова С. О. та прийняли рiшення 

затвердити звiт Правлiння про пiдсумки дiяльностi товариства в 2011 роцi, роботу 

Правлiння за звiтний перiод визнати задовiльною. По другому питанню слухали 

Тарасова С. О. та прийняли рiшення затвердити основнi напрямки дiяльностi 

товариства у 2012 роцi: обсяг виробництва продукцiї - не менше 185 млн. грн.; 

вiдсутнiсть збиткiв вiд операцiйної дiяльностi. По третьому питанню слухали 

Манжулу В. В. та прийняли рiшення затвердити звiт Наглядової ради за 2011 рiк; 

роботу Наглядової ради за звiтний перiод визнати задовiльною. По четвертому 

питанню слухали Станкова В. С. та прийняли рiшення затвердити звiт Ревiзiйної 

комiсiї за 2011 рiк; роботу Ревiзiйної комiсiї за звiтний перiод визнати 

задовiльною; затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк. По п'ятому 

питанню слухали Яланського С. М. та прийняли рiшення затвердити фiнансову 

звiтнiсть за 2011 рiк у складi: Баланс на 31 грудня 2011 року (форма 1); Звiт про 

фiнансовi результати за 2011 рiк (форма 2); Звiт про рух грошових коштiв за 2011 

рiк (форма 3); Звiт про власний капiтал за 2011 рiк (форма 4); Примiтки до рiчної 

фiнансової звiтностi за 2011 рiк (форма 5); Додаток до примiток до рiчної 

фiнансової звiтностi "Iнформацiя за сегментами" за 2011 рiк (форма 6). По 

шостому питанню слухали Яланського С. М. та прийняли рiшення у зв'язку з 

вiдсутнiстю чистого прибутку за 2011 рiк, за минулi перiоди, наявнiстю 

непокритого збитку станом на 31.12.2011 р., вiдсутнiстю резервного капiталу, 

дивiденди за 2011 рiк не нараховувати i не виплачувати. 

 

 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ ПАПЕРIВ" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 

Місцезнаходження 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ № 498004 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009 

Міжміський код та телефон (044) 585-42-40 

Факс (044) 585-42-40 

Вид діяльності Депозiтарна дiяльнiсть депозитарiю 

цiнних паперiв 

Опис Послуги депозитарiю цiнних паперiв. 

 



Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "МАРФIН БАНК" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21650966 

Місцезнаходження 68003, Одеська обл., м. Iллiчiвськ, вул. 

Ленiна, 28 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ № 185021 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.10.2012 

Міжміський код та телефон (0482) 301-354 

Факс (048) 775-97-02 

Вид діяльності Депозiтарна дiяльнiсть зберiгача цiнних 

паперiв 

Опис Послуги зберiгача цiнних паперiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма 

"Капiтал" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20503140 

Місцезнаходження 69035, Запорізька обл., м. Запорiжжя, 

пр. Ленiна, 170-Б 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№ 0150 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (061) 213-17-45 

Факс (061) 213-17-45 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку та аудиту 

Опис Аудиторськи послуги. 

 



11. Відомості про цінні папери емітента 
11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн.) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

03.03.2011 21/08/1/11 Запорiзьке 

територiальне 

управлiння державної 

комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового 

ринку 

UA4000114813 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

3,5 1 832 080 6 412 280 100 

Опис 

Попереднi свiдоцтва № 354/08/1/98 вiд 13.07.1998 року, № 25/08/1/05 вiд 19.09.2005 року та № 21/08/1/11 вiд 03.03.2011 року втратили чиннiсть. 

Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється на неорганизованому внутрiшньому ринку, на зовнiшньому ринку торгiвля цiнними 

паперами емiтента не здiйснюється. Фактiв лiстингу/делiстингу на фондових бiржах, додаткових емiсiй та дострокових погашень цiнних 

паперiв емiтента протягом звiтного перiоду не було. 

 



12. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

Закрите акцiонерне товариство "Запорiзький завод важкого кранобудування" було засновано 

згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25 березня 1999 р. шляхом перереєстрацiї 

суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - Закритого акцiонерного товариства "Запорiзький 

енергомеханiчний завод". У 2011 роцi вiдповiдно до вимог законiв України "Про акцiонернi 

товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок" пiдприємством були здiйсненi дiї по 

переведенню акцiй у бездокументарну форму iснування. 13.12.2011 року загальними зборами 

(Протокол № 21 вiд 13.12.2011 року) прийнято рiшення про змiну найменування товариства на 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО 

КРАНОБУДУВАННЯ". Iнших важливих подiй розвитку подiй (злиття, подiл, приєднання , 

перетворення, видiл) не вiдбувалося. 

 

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 попереднього 

звітного періоду 

Вищим органом управлiння емiтента є Загальнi збори товариства. Загальними зборами 

обираються Наглядова рада та Ревiзiйна комiсiя товариства. Поточне керiвництво 

пiдприємством здiйснює Правлiння. В структурi товариства дочiрнi пiдприємства, фiлiї, 

представництва чи iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi. Змiн в органiзацiйнiй 

структурi порiвняно з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалося. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Протягом звiтного перiоду пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило, 

реорганiзацiя не вiдбувалася. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Облiкова полiтика була введена в дiю наказом по пiдприємству № 01 вiд 01.01.2012 року. З 

метою складання фiнансових звiтiв згiдно МСФЗ були встановленi наступнi принципи облiкової 

полiтики: 

1. Для вiдображення господарських операцiй за активами, зобов"язаннями, доходами та 

витратами пiдприємства використовується розроблений вiдповiдно до вимог МСФЗ план 

рахункiв 

2. Встановлен наступний порiг суттєвостi по вiдношенню до окремих обїектiв облiку: - для 

визначення суттєвостi окремих операцiй об'єктiв облiку, якi вiдносяться до активiв, зобов'язань 

та власного капiталу пiдприємства, прийнята величина у 5% вiд пiдсумку активiв вiдповiдного 

роздiлу, зобов'язань та власного капiталу; - для визначення суттєвостi окремих видiв доходу та 

видатку прийнята величина у 2% чистого прибутку (збитку) пiдприємства; - для цiлей 

вiдображення переоцiнки або зменшення корисностi об'єктiв облiку прийнята величина у 1% 

чистого прибутку (збитку) пiдприємства. 

3. Ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансових звiтiв (окрiм звiту про рух 

грошових коштiв) проводиться згiдно з принципом нарахування таким чином, щоб результати 

операцiй та iнших подiй були вiдображенi у облiкових регiстрах та фiнансових звiтах тодi, коли 

вони мали мiсце, а не тодi, коли пiдприємство отримує або платить грошовi кошти. 

4. Операцiя та подiї облiковуються та представляються у фiнансовiй звiтностi згiдно з їх 

економiчною сутнiстю, а не виходячи с юридичної норми. 

5. Пiдприємство облiковує основнi засоби за методом переоцiненої вартостi. Амортизацiя 

основних засобiв проводиться прямолiнiйним методом за визначеними рiчними нормами 



амортизацiї згiдно визначених сум. 

6. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є найменування. Запаси оцiнуються у 

фiнансовiй звiтностi по найменшiй з двох величин: собiвартостi або чистiй цiнi продажу. Оцiнка 

при вибуттi здiйснюється за методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв.Резерв 

на знецiнення запасiв формується за методом застосування абсолютної величини вартостi 

запасiв на основi аналiзу партiй надходження. 

7. Резерв сумнiвних боргiв визначається за методом використання абсолютної суми 

сумнiвної заборгованостi на основi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. 

8. Створюється забезпечення, необхiдне для вiдшкодування наступних операцiйних витрат 

на оплату вiдпусток робiтникам. 

9. Створюється забезпечення необхiдне на на виплату сум пенсiй тим працiвникам, якi були 

зайнятi на виробництвах зi шкiдливими та важкими умовами виробництва. Забезпечення 

створюється на основi статистичного аналiзу проценту прибуття та вибуття пенсiонерiв, суми 

мiнiмальної заработної плати, яка враховується для визначення сум вiдшкодування. Створений 

резерв вiдображається у облiку пiдприємства с урахуванням тимчасової вартостi грошей. 

10. Фiнансовi iнвестицiї до асоцiйованих та дочiрних пiдприємств та у спiльну дiяльнiсть зi 

створенням юридичної особи на дату балансу вiдображати за вартiстю, визначеною методом 

участi у капiталi. 

11. Звiтним сегментом вважається виробництво пiдiймального устаткування. Приоритетним 

господарським сегментом вважається виробництво вантажопiдiймального устаткування. 

 

Текст аудиторського висновку 

Звiт щодо фiнансових звiтiв 

 

Вступний параграф 

 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi компанiї Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький 

завод важкого кранобудування" (код ЄДРПОУ 00110728; мiсцезнаходження органа управлiння: 

м. Запорiжжя, вул. Кияшка, 16а; дата державної реєстрацiї 14.05.1999р.), яка включає: 

Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2012 року,  

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про прибутки та збитки та сукупний дохiд) за 2012 рiк,  

Звiт про рух грошових коштiв (Звiт про грошовi кошти) за 2012 рiк,  

Звiт про власний капiтал (Звiт про капiтал) за 2012 рiк,  

опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки до  фiнансових звiтiв 

за 2012 рiк. 

Ця фiнансова звiтнiсть складена управлiнським персоналом iз використанням описаної у 

примiтцi 3 концептуальної основи загального призначення, що ?рунтується на застосуваннi 

вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ (IАS) 1 "Подання фiнансових звiтiв". 

Пiдприємство обрало датою переходу 01.01.2011року. Тому надана фiнансова звiтнiсть є 

першою повною фiнансовою звiтнiстю, складеною за вимогами МСФЗ (IFRS) 1 "Перше 

застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi", яка мiстить у собi порiвняльну 

iнформацiю за 2011 рiк.  

Аудит було здiйснено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, 

iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, видання 2010 року, та Вимог до аудиторського 

висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої 

позики), затверджених рiшенням Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 

29.09.2011 № 1360. 

Як вiдмiчено у примiтцi 28 фiнансова звiтнiсть ПАТ "Запорiжкран" за 2012 рiк пiдготовлена на 

основi припущення, зробленого управлiнським персоналом, щодо безперервного 

функцiонування пiдприємства в майбутньому, яке передбачає спроможнiсть пiдприємства 

реалiзовувати активи та виконувати свої зобов'язання у ходi здiйснення звичайної дiяльностi. 



Використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi товариства 

перевiрено шляхом проведення фiнансового аналiзу дiяльностi товариства згiдно з МСА 570 

"Безперервнiсть". 

На нашу думку, фiнансовий стан ПАТ "Запорiжкран" станом на 31.12.2012р. можна 

охарактеризувати як середнiй рiвень лiквiдностi та платоспроможностi. ?рунтуючись на 

отриманих аудиторських доказах ми вважаємо, що не iснує суттєвої невизначеностi стосовно 

подiй чи умов, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть товариства безперервно 

продовжувати дiяльнiсть.  

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу 

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової 

звiтностi у вiдповiдностi до вимог МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi" та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал 

визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить 

суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть управлiнського 

персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно 

пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мають суттєвих викривлень 

внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а 

також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора 

 

Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв 

проведеного нами аудиту.  

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, 

iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання 

вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої 

впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв 

стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження 

аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи 

внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом 

господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi 

вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього 

контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних 

облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та 

оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. 

 

Ми розглянули вплив подiй та операцiй вiдомих нам i якi мали мiсце до дати аудиторського 

висновку. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для 

висловлення умовно-позитивної аудиторської думки.   

 

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки 

 

Надана фiнансова звiтнiсть ПАТ "Запорiжкран" за 2012 рiк, складена у вiдповiдностi до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та є першою повною фiнансовою звiтнiстю, 

складеною за вимогами МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi", яка мiстить у собi порiвняльну iнформацiю за 2011 рiк.  

Вiдповiдно до наказу "Про облiкову полiтику" ПАТ "Запорiжкран" вибрало датою переходу 



01.01.2011 року. До дати переходу на МСФЗ пiдприємство вело бухгалтерський облiк та 

складало окрему фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського 

облiку (П(с)БО) України. Згiдно з вимогами МСФЗ (IFRS) 1 пiдприємство застосовувало 

унiфiкованi бухгалтерськi принципи у вхiдному звiтi про фiнансовий стан згiдно з МСФЗ на 

дату переходу та застосовував їх впродовж перiодiв, поданих у першiй повнiй фiнансовiй 

звiтностi, складенiй згiдно з МСФЗ. 

Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi на 01.01.2011 та 

31.12.2011 була складена на основi бухгалтерських записiв згiдно українського законодавства 

шляхом трансформацiї з внесенням коригувань, тестуванням на предмет вiдповiдностi критерiям 

визнання, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї 

згiдно з вимогами МСФЗ. У 2012 роцi пiдприємство вело бухгалтерських облiк за 

Мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку та звiтностi.   

Надана фiнансова звiтнiсть вiдрiзняється вiд нормативної звiтностi, складеної для цiлей звiтностi 

в Українi, тим, що станом на 01.01.2011 вона мiстить певнi коригування, не вiдображенi в 

бухгалтерських книгах пiдприємства, якi необхiднi для вiдповiдного подання фiнансового стану, 

результатiв дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ. Коригування, що є результатом 

переходу на МСФЗ, були вiдображенi як коригування вхiдного залишку нерозподiленого 

прибутку на 1 сiчня 2011 року.  

Проведення таких коригувань має певний вплив на вхiднi залишки, розмiр якого визначити 

достовiрно на даний час неможливо. 

Як визначено у примiтцi 21, для визначення амортизованої вартостi довгострокової 

заборгованостi пiдприємство використало ставку дисконтування у розмiрi 5%. У параграфi 

Б5.4.13 МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" роз'яснюється, що для визначення базової 

ставки дисконтування, як правило, слiд використовувати цiни на державнi облiгацiї з 

урахуванням очiкуваних дат прогнозованих грошових потокiв, ставок вiдсотка для рiзних 

горизонтiв часу. На дату переходу складання звiтностi за МСФЗ (01.01.2011) середня ставка за 

державними облiгацiями складала 7 - 9%. 

На нашу думку, при розрахунку  амортизованої вартостi необхiдно було використати ставки 

дисконтування, як того вимагає МСФЗ (IFRS) 9. Проте визначити вплив вiдповiдних коригувань 

ми не можемо. 

Перелiченi питання можуть мати суттєвий, проте не всеохоплюючий вплив на фiнансовi звiти 

пiдприємства, тому ми висловлюємо умовно-позитивну думку щодо наданих фiнансових звiтiв. 

 

Умовно-позитивна думка 

 

На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi "Пiдстава для 

висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх 

суттєвих аспектах, фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький завод 

важкого кранобудування" станом на 31 грудня 2012 року, його фiнансовi результати та рух 

грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до вимог МСФЗ (IFRS) 1 

"Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". 

 

Пояснювальний параграф  

 

Не змiнюючи нашої думки, звертаємо окрему увагу, що ПАТ "Запорiжкран" фiнансовi звiти за 

2012 рiк складенi за формами, встановленими положеннями (стандартами) бухгалтерського 

облiку 2 "Баланс", 3 "Звiт про фiнансовi результати", 4 "Звiт про рух грошових коштiв", 5 "Звiт 

про власний капiтал", якi було затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99 

№ 87, iз змiнами, внесеними наказом Мiнiстерства фiнансiв вiд 09.12.2011 № 1591. 

Зважаючи на те, що затвердженi державним органом форми не вiдповiдають за своєю сутнiстю 

вимогам, викладеним у МСБО (IAS) 1 "Подання фiнансових звiтiв", пiдприємство прийняло 



рiшення навести форми Звiтiв про фiнансовий стан, сукупнi доходи, про змiни у власному 

капiталi та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року, складенi вiдповiдно 

до вимог МСБО (IAS) 1, у письмових примiтках. 

Також звертаємо увагу, що вiдповiдно до п. 24 МСБО (IAS) 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах 

iнфляцiї" на початку першого перiоду застосування цього Стандарту складовi частини власного 

капiталу (крiм нерозподiленого прибутку та будь-якої дооцiнки) перераховуються з 

використанням загального iндексу цiн з дати, коли цi складники були внесенi або виникли 

iншим чином. Перерахований нерозподiлений прибуток обчислюється як балансуюча сума з 

усiх iнших сум у перерахованому Звiтi про фiнансовий стан. 

Тобто, статутний капiтал ПАТ "Запорiжкран" пiдлягає вiдповiдному коригуванню, яке 

виконується як добуток вартостi статутного капiталу на загальний iндекс iнфляцiї з дати 

створення пiдприємства до 31.12.2000 року (у мiжнароднiй практицi вважається, що до цього 

часу Україна була країною iз гiперiнфляцiйною економiкою). 

Проте, враховуючи вимоги дiючого законодавства України стосовно можливостi змiни 

статутного капiталу тiльки у разi проведення вiдповiдних реєстрацiйних змiн, коригування 

статутного капiталу, якi необхiдно провести згiдно iз МСФЗ(IAS) 29, не виконувались. 

 

 

Звiт щодо вимог законодавчих i нормативних актiв 

 

Розкриття iнформацiї вiдповiдно Вимогам до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв (крiс емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням 

Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 № 1360 

 

Iнша вiдповiдальнiсть аудитора 

 

Iншою вiдповiдальнiстю є висловлювання думки щодо iншої iнформацiї, розкриття якої 

вимагається рiшенням Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 № 

1360. 

Перевiрка iншої iнформацiї проводилась на пiдставi МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо 

iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть". Для 

отримання розумiння наявностi суттєвої невiдповiдностi або викривлення фактiв мiж iншою 

iнформацiєю та перевiреною аудитором фiнансовою звiтнiстю виконувались запити персоналу 

компанiї та аналiтичнi процедури. 

 

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства 

 

Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється вiдповiдно до 

Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо 

визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485. Пiд 

розрахунковою вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка 

визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його 

зобов'язань, прийнятих до розрахунку.  

Вартiсть чистих активiв пiдприємства станом на 31 грудня 2012 року складає 33 677 тис. грн. та 

перевищує розмiр статутного капiталу на 27 265 тис. грн., що вiдповiдає вимогам статтi 155 

Цивiльного кодексу України.  

 

Вiдповiднiсть фiнансової звiтностi, що пiдлягала аудиту, iншiй iнформацiї, що розкривається 

емiтентом 

 

Пiд час виконання завдання ми здiйснили аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi 



суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою 

iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть 

аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову 

звiтнiсть". 

На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що 

iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-

господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються 

частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" своєчасно  

оприлюднюється товариством та  надається користувачам звiтностi.  

На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв нами не виявлено суттєвих 

невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що 

розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою 

звiтнiстю. 

 

Виконання значних правочинiв 

 

Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), 

учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його 

предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi. 

Нами були виконанi процедури щодо перевiрки здiйснених правочинiв на вiдповiднiсть 

законодавству у частинi вимог до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17 

вересня 2008 р. № 514-VI. 

У звiтному перiодi компанiєю не здiйснювались значнi (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв 

товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) правочини та не приймались 

рiшення про здiйснення таких правочинiв. 

 

Стан корпоративного управлiння компанiї 

 

Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього 

аудиту, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" було отримання доказiв, якi 

дозволяють сформувати судження щодо: 

- вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України "Про 

акцiонернi товариства" та вимогам Статуту, 

- достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi 

"Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" рiчного звiту акцiонерного товариства. 

Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи 

корпоративного управлiння: 

загальнi збори акцiонерiв, 

наглядова рада, 

правлiння, 

ревiзiйна комiсiя. 

Формування складу органiв корпоративного управлiння акцiонерного товариства "Запорiзький 

завод важкого кранобудування" здiйснюється вiдповiдно до роздiлiв 7 - 11 Статуту, 

затвердженого рiшенням загальних зборiв акцiонерного товариства (протокол    № 21 вiд 13 

грудня 2011 року). Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння 

вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 

(протокол № 21 вiд 13 грудня 2011 року). 

Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту та 

Положенням про загальнi збори акцiонерiв, Положенням про наглядову раду, Положенням про 

правлiння акцiонерного товариства, Положенням про ревiзiйну комiсiю  (затвердженi рiшенням 



загальних зборiв акцiонерiв протокол № 21 вiд 13 грудня 2011  року). 

Наглядова рада ПАТ "Запорiзький завод важкого кранобудування" складається з 3 осiб, обраних 

загальними зборами акцiонерiв 13.12.2011 року (протокол № 21 вiд 13.12.2011р.). Положенням 

про Наглядову раду визначено, що членiв Наглядової ради обрано на 3 роки. Фактична 

перiодичнiсть засiдань Наглядової ради вiдповiдає термiнам, визначеним Законом України "Про 

акцiонернi товариства" та вимогам Статуту - не рiдше одного разу на квартал. Протягом 2012 

року Наглядова рада ПАТ "Запорiзький завод важкого кранобудування"  проводила 13 засiдань. 

Правлiння Товариства складається з 5 членiв, состав затверджено Наглядовою радою 13.12.2011. 

Положенням про Правлiння визначено, що строк на який обирається Правлiння товариства 

визначається в рiшеннi Наглядової ради. Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Правлiння 

обрано на термiн 3 роки. 

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного 

року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю. Ревiзiйна комiсiя складається з 3 осiб, обраних 

загальними зборами акцiонерiв 13.12.2011 року (протокол № 21 вiд 13.12.2011р.). Ревiзiйна 

комiсiя дiє на пiдставi Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, затвердженого 

рiшенням загальних зборiв акцiонерiв протокол № 21 вiд 13.12.2011року. Положенням про 

Ревiзiйну комiсiю визначено, що члени Ревiзiйної комiсiї обираються на строк 3 роки. 

Фактична реалiзацiя функцiй ревiзiйної комiсiї протягом звiтного року пов'язана з перевiркою 

фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за 2011 рiк. Звiт ревiзiйної комiсiї 

було розглянуто на затверджено загальними зборами акцiонерiв (протокол № 22 вiд 12 квiтня 

2012 року).  

На дату надання цього звiту ревiзiйною комiсiєю товариства не завершено перевiрку фiнансово-

господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк.  

Протягом звiтного перiоду вiдбулась змiна зовнiшнього аудитора. Змiна аудитора пов'язана iз 

припиненням аудиторської дiяльностi попереднiм аудитором. 

Затвердження зовнiшнього аудитора - ТОВ АФ "Капiтал" вiдбувалось у вiдповiдностi до вимог 

Статуту Товариства та рiшення Наглядової ради (протокол засiдання Наглядової ради вiд 

10.10.2012 року). 

Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" Наглядова рада акцiонерного 

товариства може прийняти рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього 

аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). Наглядова рада за пропозицiєю голови 

наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. 

Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю акцiонерного товариства з 

акцiонерами та/або iнвесторами. Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан 

внутрiшнього аудиту повинен вiдповiдати Закону України "Про акцiонернi товариства". 

ПАТ "Запорiзький завод важкого кранобудування" не обирало корпоративного секретаря, цю 

функцiю виконує у Товариствi третя особа на пiдставi господарсько-правового договору. 

Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами 

акцiонерного товариства.  

За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння можна 

зробити висновок, що порядок утворення органiв управлiння, їх компетенцiя та порядок 

органiзацiї роботи вiдповiдають Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi 

товариства", наведена у рiчному звiтi "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" повно 

та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та 

результати їх функцiонування. 

 

Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства 

 

Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства проводилась вiдповiдно до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується 

шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". 



Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання 

розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, 

як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через 

розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", ми виконали процедури оцiнки стану 

внутрiшнього контролю пiдприємства. 

Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих 

помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї 

та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. Бухгалтерський контроль забезпечує 

збереження активiв ПАТ "Запорiжкран", достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, 

первинний (поточний) i подальший контроль. Оцiнюючи вищенаведене, нами зроблено 

висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього контролю у ПАТ "Запорiжкран". 

Нами були наданi запити до управлiнського персоналу, якi на нашу думку, можуть мати 

iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення 

внаслiдок шахрайства або помилки. Ми виконали аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi, з 

використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Ми отримали розумiння зовнiшнiх 

чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi, структуру та спосiб 

фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та 

огляди фiнансових результатiв.  

Для оцiнки ризикiв суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства ми використовували своє 

професiйне судження. Протягом виконання аудиторських процедур ми отримали розумiння 

системи контролю, якi були розробленi та впровадженi управлiнським персоналом товариства 

для запобiгання та виявлення шахрайства.  

Пiд час аудиту ми не знайшли фактiв та тверджень про шахрайство, якi б могли привернути 

нашу увагу. На нашу думку, заходи контролю, якi застосував та яких дотримувався 

управлiнський персонал компанiї для запобiгання й виявлення шахрайства, є вiдповiдними та 

ефективними. 

 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 

 

Аудит проведено Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Капiтал", 

свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв № 0150 вiд 26.01.2001, дiю 

якого продовжено до 04.11.2015р. 

Аудит проводився на пiдставi договору вiд 10.10.2012 № 14/12, у строк з 07.02.2013 по 

16.04.2013 

 

 

 

 

 

Директор ТОВ Аудиторська фiрма "Капiтал"          I.Г. Дядюра ____________ 

(Сертифiкат аудитора серiї А № 005338 вiд 27.06.2002,  

чинний до 27.06.2017) 

 

Аудитор ТОВ Аудиторська фiрма "Капiтал"            О.В. Святун   ___________ 

(Сертифiкат аудитора № 006920 вiд 26.04.2012,  

чинний до 26.04.2017) 

 

16 квiтня 2013 року 

 

69035, м. Запорiжжя, пр. Ленiна, 170-б, прим. № 1, тел. (061) 213-17-45 

 



 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 

перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; 

залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні 

ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї 

діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи 

продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; 

інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність 

емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; 

інформація 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 

Товариство належить до пiдприємств машинобудiвної галузi, якi здiйснюють виробництво 

пiдйомно-транспортного устаткування. Особливо перспективними видами продукцiї є: вантажнi 

вiзки мостових кранiв з повним механiчним та електричним збиранням i тестуванням; 

металоконструкцiї промислових кранiв великого прольоту i вантажопiдйомностi; вузли 

портальних кранiв рiзноманiтного призначення. Безпосереднього впливу сезонних змiн на 

дiяльнiсть товариства не вбачається. Структура продажiв: внутрiшнiй ринок - 20%;  експорт - 

80%. Значний обсяг продажiв у грошовому еквiвалентi склали наступнi види продукцiї: 

металоконструкцiї мостових кранiв, вантажнi вiзки мостових кранiв i контейнерних 

перевантажувачiв, вузли ходових частин кранiв. У своїй дiяльностi товариство має певнi ризики, 

якi включають наступнi: а) полiтичнi i макроекономiчнi ризики - несприятливi змiни 

податкового навантаження, а саме - зростання податкових платежiв, штрафiв i пенi; полiтична 

нестабiльнiсть; прискорення iнфляцiї i, як наслiдок, зниження впевненостi споживачiв у 

майбутньому; зниження темпiв економiчного розвитку країни та свiту в цiлому, i, як наслiдок, 

погiршення стану окремих галузей виробництва та пiдприємств; б ) ризики з реалiзацiї 

кранового обладнання - скорочення виробничих потужностей пiдприємств, а також товарообiгу 

портiв. Для зменшення ризикiв товариство вживає заходи щодо забезпечення оптимального 

балансу мiж цiнами та якiстю продукцiї, що виробляється, розширення кола платоспроможних 

споживачiв. Методи продажу: укладання угод зi споживачами продукцiї та послуг. Основними 

джерелами сировини для виробництва пiдйомно-транспортного устаткування є постачання 

листового металопрокату та профiлiв, а також обладнання та компонентiв, виготовленних 

iншими пiдприємствами. Джерела сировини є доступними внаслiдок наявностi значної кiлькостi 

постачальникiв. Динамiка цiн на сировину значною мiрою визначається загальносвiтовими 

тенденцiями. Оскiльки машинобудiвна галузь є виробником засобiв виробництва для iнших 

пiдприємств, то розвиток галузi залежить вiд стану економiки в цiлому. Товариство вiдстежує 

нововведення в галузi та орiєнтується на сучаснi технологiї. Основними конкурентами ПАТ 

"Запорiжкран" на загальнонацiональному ринку є: ТОВ "Днiпропромбудсервiс" (м. 

Днiпропетровськ), ТОВ "Харкiвський експериментальний завод пiдйомно-транспортного 

машинобудування" (м. Харкiв), ПРАТ "Зуївський енергомеханiчний завод" (м. Донецьк). 

Перспективами розвитку товариства є освоєння нових видiв продукцiї, пошук шляхiв 

збiльшення обсягу виробництва та зниження собiвартостi. Пiдприємство має таких основних 

вiтчизняних та закордонних постачальникiв сировини: Запорiзький регiональний фiлiал АТ 

"УГМК", Polarputki (Фiнляндiя), ТОВ "Ферро-ВВ", ТОВ"Технолит, Промислова компанiя", BE 

Group AS (Естонiя), ТОВ "Йотунгард". 

 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо 

підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її 

вартість і спосіб фінансування 

У 2008 р. пiдприємством було: 



- вiдремонтовано та реконструйовано будiвель та споруд на суму 234,9 тис.грн; 

- введено до експлуатацiї вентиляцiйну систему автономну загальною вартiстю 42,6 

тис.грн.; 

- введено до експлуатацiї iншi споруди загальною вартiстю 62,5 тис.грн. 

- введено до експлуатацiї верстат фрезерно-центровальний загальною вартiстю 89,9 

тис.грн.; 

- введено до експлуатацiї верстат фрезерно-вiдрiзной загальною вартiстю 76,1 тис.грн.; 

- введено до експлуатацiї тельфер СТХ загальною вартiстю 189,3 тис.грн.; 

- введено до експлуатацiї дробеструйно-фарбувальну камеру загальною вартiстю 2958,9 

тис.грн.; 

- введено до експлуатацiї станок заточний загальною вартiстю 160,1 тис.грн.; 

- введено до експлуатацiї стрiчково-пильний напiвавтомат загальною вартiстю 218,5 

тис.грн.; 

- введено до експлуатацiї верстат для збiрки коробчатих балок загальною вартiстю 109,2 

тис.грн.; 

- введено до експлуатацiї верстат горизонтально - расточний SKODA загальною вартiстю 

1650,0 тис.грн.; 

- введено до експлуатацiї машину термiчної обробки рельсових колiс загальною вартiстю 

1484,9 тис.грн.; 

- введено до експлуатацiї токарний верстат одношпиндельний загальною вартiстю 1943,6 

тис.грн.; 

- введено до експлуатацiї верстат шпоночно-протяжний загальною вартiстю 454,6 тис.грн.; 

- введено до експлуатацiї iнше обладнання для виробництва пiдiймального устаткування 

загальною вартiстю 1297,9 тис.грн.. 

- переведено до складу об"єктiв основних засобiв, призначених для продажу машин та 

обладнання загальною вартiстю 334,0 тис.грн.; 

- списано з балансу верстатiв та iншого обладнання загальною вартiстю 1575,0 тис.грн.; 

- змiнено групу облiку основних засобiв для основних засобiв загальною вартiстю 573,0 

тис.грн. 

- продано 4 транспортних засоби вартiстю 152,0 тис.грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї iнших основних засобiв (офiсна технiка, меблi, 

малоцiннi необоротнi матерiальнi активи та iнш.) загальною вартiстю 2973,0 тис.грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом iншi об"єкти основних засобiв (офiсна 

технiка, меблi, малоцiннi необоротнi матерiальнi активи та iнш.) на суму 987,0 тис.грн. 

У 2009 р. пiдприємством було: 

- вiдремонтовано та реконструйовано будiвель та споруд на суму 20 440,9 тис.грн.; 

- списано будiвлю чавунно-лiтейного цеху загальною вартiстю 333,2 тис.грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом iншi споруди загальною вартiстю 70,8 

тис.грн.; 

- введено до експлуатацiї кран електромостовий загальною вартiстю 592,7 тис.грн.; 

- введено до експлуатацiї кран електромостовий загальною вартiстю 601,9 тис.грн.; 

- введено до експлуатацiї систему опалення загальною вартiстю 634,5 тис.грн.; 

- введено до експлуатацiї кран електромостовий загальною вартiстю 273,2 тис.грн.; 

- реконструйовано обладнання плазменої рiзки загальною вартiстю 358,8 тис.грн.; 

- реконструйовано верстат для збiрки коробчатих балок загальною вартiстю 337,3 тис.грн.; 

- реконструйовано пiч ШАХТ загальною вартiстю 336,5 тис.грн.; 

- проведено модернiзацiю оброблювального центру ZAYER загальною вартiстю 223,6 

тис.грн.; 

- введено до експлуатацiї кран мостовий загальною вартiстю 1262,7 тис.грн.; 

- введено до експлуатацiї кран мостовий загальною вартiстю 1217,6 тис.грн.; 

- введено до експлуатацiї кран мостовий загальною вартiстю 1540,4 тис.грн.; 



- введено до експлуатацiї iнше обладнання для виробництва пiдiймального устаткування 

загальною вартiстю 1076,8 тис.грн. 

- переведено до складу об'єктiв основних засобiв, призначених для продажу машин та 

обладнання загальною вартiстю 114,1 тис.грн.; 

- списано з балансу верстатiв та iншого обладнання загальною вартiстю 2468,9 тис.грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї iнших основних засобiв (офiсна технiка, меблi, 

малоцiннi необоротнi матерiальнi активи та iнш.) загальною вартiстю 1465,0 тис.грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом iншi об'єкти основних засобiв (офiсна 

технiка, меблi, малоцiннi необоротнi матерiальнi активи та iнш.) на суму 675 тис.грн. 

У 2010 р. пiдприємством було: 

- вiдремонтовано та реконструйовано будiвель та споруд на суму 3 565,0 тис.грн.; 

- частково лiквiдовано будiвель та споруд загальною вартiстю 18,0 тис.грн.; 

- модернiзовано дробеструйно-фарбувальну камеру загальною вартiстю 365,7 тис.грн.; 

- реконструйовано обладнання "КРИСТАЛ" загальною вартiстю 319,9 тис.грн.; 

- реконструйовано та вiдремонтовано пiдiймальне устаткування загальною вартiстю 384,3 

тис.грн.; 

- реконструйовано верстат токарно - карусельний загальною вартiстю 229,2 тис.грн.; 

- введено до експлуатацiї верстат розкрiй загальною вартiстю 688,9 тис.грн.; 

- введено до експлуатацiї верстат токарний PUMA загальною вартiстю 1059,2 тис.грн.; 

- введено до експлуатацiї компресор гвинтовий Kaeser DSD загальною вартiстю 1117,4 

тис.грн.; 

- введено до експлуатацiї ваги платформнi загальною вартiстю 130,3 тис.грн.; 

- введено до експлуатацiї мобiльний расточний комплекс вартiстю 308,2 тис.грн.; 

- вiдремонтовано верстат для збирання коробчатих балок вартiстю 79,3 тис.грн.; 

- введено до експлуатацiї компресор гвинтовий загальною вартiстю 254,4 тис.грн.; 

- введено до експлуатацiї стрiчково-пильний верстат Behringer 1252,9 тис.грн.; 

- проведено ремонт верстата горизонтально-расточного загальною вартiстю 85,0 тис.грн.; 

- проведено модернiзацiю оброблювального центру Zayer загальною вартiстю 904,2 

тис.грн.; 

- введено до експлуатацiї iнше обладнання для виробництва пiдiймального устаткування 

загальною вартiстю 901,1 тис.грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом обладнання для виробництва 

пiдiймального устаткування загальною вартiстю 695,0 тис.грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї iнших основних засобiв (офiсна технiка, меблi, 

малоцiннi необоротнi матерiальнi активи та iнш.) загальною вартiстю 1153,0 тис.грн.; 

- виведено з експлуатацiї в наслiдок продажу транспортних засобiв загальною вартiстю 

416,2 тис.грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом транспортних засобiв загальною 

вартiстю 127,8 тис.грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом iншi об"єкти основних засобiв (офiсна 

технiка, меблi, малоцiннi необоротнi матерiальнi активи та iнш.) на суму 136,0 тис.грн. 

У 2011 роцi пiдприємством було: 

- введено до експлуатацiї будiвлю вiддiлення пiдготовки поверхнi металоконструкцiї 

загальною вартiстю 6085,6 тис.грн.; 

- проведено модернiзацiю та ремонт корпусу побутового загальною вартiстю 686,7 

тис.грн.; 

- проведено модернiзацiю та ремонт будiвлi збирального цеху загальною вартiстю 339,0 

тис.грн.; 

- проведено модернiзацiю та ремонт будiвлi цеху металоконструкцiй пролети Г-И 

загальною вартiстю 531,5 тис.грн.; 

- проведено ремонти iнших будiвель та споруд загальною вартiстю 789,2 тис.грн.; 



- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом будiвлю "маслобойки" загальною 

вартiстю 86,5 тис.грн., 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом будiвлю їдальнi загальною вартiстю 

253,0 тис. грн..; 

- частково списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом iншi споруди загальною 

вартiстю 28,5 тис. грн.; 

- введено до експлуатацiї камеру дробеструйно - фарбувальну загальною вартiстю 3573,1 

тис.грн.; 

- введено до експлуатацiї компресорно - конденсатний блок загальною вартiстю 97,9 

тис.грн.; 

- введено до експлуатацiї верстат расточний TOSWHN загальною вартiстю 118,1 тис.грн.; 

- введено до експлуатацiї верстат токарний LEADWELL загальною вартiстю 86,4 тис.грн.; 

- введено до експлуатацiї верстат кромкосколювальний PULLMAX X97 загальною 

вартiстю 473,1 тис.грн.; 

- введено до експлуатацiї траверсу г/п 4,0 тн загальною вартiстю 70,5 тис.грн.; 

- введено до експлуатацiї траверсу г/п 4,0 тн загальною вартiстю 70,5 тис.грн.; 

- введено до експлуатацiї верстат трубозгинальний загальною вартiстю 90,3 тис.грн.; 

- введено до експлуатацiї верстат вертикально - фрезерний загальною вартiстю 75,1 

тис.грн.; 

- проведено модернiзацiю оброблювального центру ZAYER загальною вартiстю 164,8 

тис.грн.; 

- введено до експлуатацiї iнше обладнання для виробництва пiдiймального устаткування 

загальною вартiстю 1119,2 тис.грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом обладнання для виробництва 

пiдiймального устаткування загальною вартiстю 178,0 тис.грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї iнших основних засобiв (офiсна технiка, меблi, 

малоцiннi необоротнi матерiальнi активи та iнш.) загальною вартiстю 1732,0 тис.грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї транспортний засiб Roomster Comfort загальною 

вартiстю 129,0 тис.грн.; 

- проведено вiдчуження транспортного засобу Volkswagen загальною вартiстю 81,0 

тис.грн.; 

- проведено вiдчуження транспортного засобу Skoda Oktavia загальною вартiстю 56,0 

тис.грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом об"єкти основних засобiв (офiсна 

технiка, меблi, малоцiннi необоротнi матерiальнi активи та iнш.) на суму 228,0 тис.грн. 

У 2012 роцi пiдприємством було: 

- проведено модернiзацiю та ремонт будки охорони центральної загальною вартiстю 87,9 

тис. грн.; 

- проведено модернiзацiю та ремонт будiвлi збирального цеху  загальною вартiстю 212,3 

тис. грн.; 

- проведено модернiзацiю та ремонт будiвлi цеху м/к пролети А-Г  загальною вартiстю 

447,0 тис. грн.; 

- проведено модернiзацiю та ремонт будiвлi цеху м/к пролети Г-И  загальною вартiстю 

415,2 тис. грн.; 

- проведено модернiзацiю та ремонт корпусу побутового  загальною вартiстю 123,2 тис. 

грн.; 

- проведено модернiзацiю та ремонт установки вiдео спостереження заводу загальною 

вартiстю 45,9 тис. грн.; 

- проведено ремонти iнвестицiйної нерухомостi загальною вартiстю 13,6 тис. грн.; 

- частково списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом з iнвестицiйної нерухомостi 

загальною вартiстю 22 тис. грн.; 



- придбано та введено до експлуатацiї поворотний стiл на станок Zayer  загальною 

вартiстю 762,5 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї вертикально-фрезерний станок YANG MV5A Twin  

загальною вартiстю 117,9 тис. грн.; 

- придбанi та введенi до експлуатацiї Мiнiтрактор Miggitrak 1001 2 шт. загальною вартiстю 

80,4 тис. грн.; 

- проведено модернiзацiю та ремонт камери дробеструйно-покрасочної 115,1 тис.грн.; 

- виготовленi власними засобами та введено до експлуатацiї кантователi для зварювання 

загальною вартiстю 465,2 тис. грн.; 

- модернiзовано оброблювальний центр 20 КСU 12000 Zayer загальною вартiстю 498,9 тис. 

грн.; 

- виготовлено власними засобами та введено до експлуатацiї портал для притиску 

жорсткостi вартiстю 124,6 тис. грн.; 

- проведенi введенi до експлуатацiї Фарбувальнi апарати  GRACO 70 2 шт. загальною 

вартiстю 95,0 тис. грн.; 

- введено до експлуатацiї зварювальнi апарати  Fast MIG Basic КМ-500 9 шт. загальною 

вартiстю 392,4 тис. грн.; 

- модернiзовано станок горизонтально-расточний SKODA W 250 H загальною вартiстю 

187,1 тис. грн.; 

- придбанi та введенi до експлуатацiї станок магнiтний 100/4 АК 2 шт. загальною вартiстю 

52,2 тис. грн.; 

- модернiзовано Станок токарний LEADWELL загальною вартiстю 190,0 тис. грн.; 

- модернiзовано стенд ля зварювання кiнцевих балок загальною вартiстю 124,2 тис. грн.; 

- модернiзовано токарний верстат одношпиндельний DOOSAN PUMA 500 загальною 

вартiстю 372,9 тис. грн.; 

- виготовлено власними засобами та введено до експлуатацiї траверса кресл. 26-303 

загальною вартiстю 194,1 тис. грн.; 

- виготовленi власними засобами та введено до експлуатацiї траверси  кресл.. 40-2011 3 шт. 

загальною вартiстю 89,3 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом станок СКС 25 загальною вартiстю 

51,5  тис. грн.; 

- модернiзовано введено до експлуатацiї iнше обладнання для виробництва пiдiймального 

устаткування загальною вартiстю 996,4 тис.грн.; 

- продано ножицi кривошипнi листовi АКНА-3223 загальною вартiстю 544,0  тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом обладнання для виробництва 

пiдiймального устаткування загальною вартiстю 347,5 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї автомобiль VW Tiguan Track Style 2.0 TSI 6AKП 

170л,с-WVGZZZ5NZCW585915  загальною вартiстю 298,5 тис. грн.; 

- виготовленi власними засобами та введено до експлуатацiї контейнери для зберiгання 

заготовок 30 шт. загальною вартiстю 204,1 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї комплект модульних перегородок загальною 

вартiстю 57,0  тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом плазмотрон Кристал РП 41  7 шт. 

загальною вартiстю 1588,6  тис. грн.; 

- модернiзовано та введено до експлуатацiї iнших основних засобiв (iнструменти, прилади, 

iнвентар, офiсна технiка, меблi тощо) загальною вартiстю 703,9 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом iнших основних засобiв загальною 

вартiстю 105,4 тис. грн. 

Будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з господарською дiяльнiстю товариства, на 

дату подання iнформацiї не плануються. 

 



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, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або 

удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому 

числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення 

діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення 

Товариство розташоване на загальнiй площi земельної дiлянки 24,023 га. Товариство має будiвлi 

та споруди, якi використовуються для ведення господарської дiяльностi, загальною площею 92,6 

тис. кв. м. Адреса розташування виробничих потужностей: м. Запорiжжя, вул. Кiяшка, 16-А. 

Станом на 31.12.2012 р. законсервовано будiвель та споруд загальною площею 27,4 тис. кв. м. 

Залишкова вартiсть законсервованих основних засобiв склала 49 993 тис. грн. Загальна ступiнь 

використання основних засобiв за 2012 р. становить 80%. В 2012 роцi усi основнi засоби 

використовувались у звичайних умовах дiяльностi товариства. Товариство не має невиробничiх 

основних засобiв. Дiяльнiсть товариства, у т. ч. використання активiв, безпосередньо на 

екологiчний стан довкiлля не впливає. Товариство не планує суттєвих заходiв з капiтального 

будiвництва чи розширення або удосконалення основних засобiв. 

 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 

законодавчих або економічних обмежень 

Основними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть емiтента, є вiдсутнiсть належної державної 

полiтики щодо сприяння iноземному iнвестуванню; державна податкова полiтика, що 

недостатньо спрямована на розвиток вiтчизняного виробника; нестача обiгових коштiв у 

споживачiв продукцiї, що виробляється товариством; загальний стан економiки, що не сприяє 

збiльшенню рiвня споживання продукцiї машинобудiвної галузi та її розвитку. Законодавчi або 

економiчнi обмеження у вказаних аспектах будуть мати вплив на стан товариства. 

 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій 

за порушення законодавства 

- до бюджету: у зв'язку з поданням уточнюючих розрахункiв з ПДВ та податку на прибуток- 6,63 

тис.грн.; 

- контрагентам: за порушення договiрних вiдносин -15,9 тис.грн.; 

- до фонду соцiального страхування - 4,13 тис. грн. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Фiнансування дiяльностi емiтента здiйснюється за рахунок власних коштiв та залучення 

вiдповiдних ресурсiв вiд третiх осiб. Тимчасово вiльнi власнi кошти розмiщуються на 

депозитних рахунках у банкiвських установах. Товариство має достатний робочий капiтал для 

поточних потреб. Основним шляхом покращення лiквiдностi є збiльшення ефектвносi 

виробництва, продуктивностi працi, збiльшення обсягiв виробництва, що призведе до 

зменшення частки наладних видаткiв. 

 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець 

звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих 

договорів 

Вартiсть укладених, але ще невиконаних договорiв (контрактiв) на кiнець 2012 року складала 

81237 тис. грн. Очiкуваний маржинальний дохiд вiд виконання цих договорiв складе близько 

15971 тис. грн. 



 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Товариство не планує суттєвого розширення виробництва або реконструкцiї та не очiкує 

значного полiпшення фiнансового стану. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на 

дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є полiтичнi i макроекономiчнi фактори, загальний стан 

економiки, що впливає на рiвень споживання продукцiї машинобудiвної галузi. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Дослiдження та розробки протягом звiтного року не проводилися. Вiдповiднi витрати емiтента у 

звiтному перiодi вiдсутнi. 

 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні 

підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст 

та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний 

стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

1.Дата вiдкриття провадження у справi - 23.02.2009. Сторони: позивач - ПАТ "Запорiжкран", 

вiдповiдач - Спецiалiзована державна податкова iнспекцiя по роботi з великими платниками 

податкiв у м. Запорiжжi. Змiст та розмiр позовних вимог: визнання нечинним рiшення суб'єкта 

владних повноважень та зобов'язання суб'єкта владних повноважень вчинити дiї. Найменування 

суду: Запорiзький окружний адмiнiстративний суд, Днiпропетровський апеляцiйний 

адмiнiстративний суд. Поточний стан розгляду: апеляцiйне провадження. 

2.Дата вiдкриття провадження у справi - 07.03.2012. Сторони: позивач - ПАТ "Запорiжкран", 

вiдповiдач - ЗАО ТД "РусСпецСталь". Змiст та розмiр позовних вимог: стягнення грошових 

коштiв у сумi 44760,46 євро. Найменування суду: арбiтражный суд м. Москва. Поточний стан 

розгляду: судовий розгляд закiнчено, позов задоволено. 

3.Дата вiдкриття провадження у справi - 14.05.2012. Сторони: позивач - ЗАТ "Запорiжкран", 

вiдповiдач - ТОВ "Укрметторг-Юг". Змiст та розмiр позовних вимог: стягнення грошових 

коштiв у сумi 819507,68 грн. Найменування суду: господарський суд Запорiзької областi. 

Поточний стан розгляду: судовий розгляд закiнчено, позов задоволено. 

4.Дата вiдкриття провадження у справi - 21.11.2011. Сторони: позивач - Євдокимова Тамара 

Наврузiвна, вiдповiдач - ПАТ "Запорiжкран". Змiст та розмiр позовних вимог: стягнення 

грошових коштiв у сумi 16589,67 грн. та зобов'язання вчинити дiї. Найменування суду: 

Ленiнський районний суд м. Запорiжжя. Поточний стан розгляду: судовий розгляд закiнчено, у 

позовi вiдмовлено. 

5.Дата вiдкриття провадження у справi - 30.06.2012. Сторони: позивач - Носач Василь 

Васильович, вiдповiдач - ПАТ "Запорiжкран". Змiст та розмiр позовних вимог: стягнення 

грошових коштiв у сумi 100000,00 грн. Найменування суду: Ленiнський районний суд м. 

Запорiжжя, апеляцiйний суд Запорiзької областi. Поточний стан розгляду: судовий розгляд 

закiнчено, позов задоволено частково на суму 10000,00 грн. 

6.Дата вiдкриття провадження у справi - 14.11.2012. Сторони: позивач - ЗАТ "Запорiжкран", 

вiдповiдач - ТОВ "Стальпромсервис". Змiст та розмiр позовних вимог: стягнення грошових 

коштiв у сумi 119290,00 грн. Найменування суду: господарський суд м. Києва. Поточний стан 

розгляду: судовий розгляд закiнчено, позов задоволено. 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 



Аналiз господарiвання емiтента за останнi три роки у формi аналiтичної довiдки не складався. 

 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність 

емітента 
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн.) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн.) 

Основні засоби, 

всього (тис. грн.) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 125 120 257 509 0 0 125 120 257 509 

  будівлі та споруди 87 585 214 348 0 0 87 585 214 348 

  машини та обладнання 27 504 36 070 0 0 27 504 36 070 

  транспортні засоби 841 995 0 0 841 995 

  інші 9 190 6 096 0 0 9 190 6 096 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 125 120 257 509 0 0 125 120 257 509 

Опис 

Термiн користування основними засобами становить: будiвлi - 33 роки, 

споруди - 10 рокiв, машини та обладнання 10 рокiв, транспортнi засоби 

- 5 рокiв, прилади та iнвентар - 10 рокiв, комп'ютерна технiка - 4 роки, 

меблi - 4 роки, iнше офiсне обладнання - 4 роки. Усi основнi засоби 

використовуються у звичайних умовах виробничої дiяльностi. 

Пiдприємство не має невиробничих основних засобiв. Первiсна 

вартiсть основних засобiв на 01.01.2012 року становить 125 670 тис. 

грн., у тому числi: iнвестицiйна нерухомiсть - 3 132 тис. грн., будiвлi та 

споруди - 83 837 тис. грн., машини та обладнання - 25 361 тис. грн., 

транспортнi засоби - 839 тис. грн., iнструменти, прилади та iнвентар - 6 

547 тис. грн., передплати за основнi засоби та рекласифiкацiя 

незавершеного виробництва i будiвництва 5 954 тис. грн. Загальна 

ступiнь використання основних засобiв за 2012 р. становить 80%. 

Протягом 2012  року було нараховане амортизацiйних вiдрахувань 7 

794 тис. грн., у тому числi: будiвлi та споруди - 3 098 тис. грн., машини 

та обладнання - 3 606 тис. грн., транспортнi засоби - 297 тис. грн., 

iнструменти, прилади та iнвентар - 793 тис. грн. Протягом звiтного 

перiоду витрати на придбання та полiпшення основних засобiв 

становили 20 710 тис. грн., у тому числi: iнвестицiйна нерухомiсть -14 

тис. грн., будiвлi та споруди - 1331 тис. грн., машини та обладнання - 4 

858 тис. грн., транспортнi засоби - 298 тис. грн., iнструменти, прилади 

та iнвентар - 965 тис. грн., передплати за основнi засоби та 

рекласифiкацiя незавершеного виробництва i будiвництва 13 244 тис. 

грн. У зв'язку з лiквiдацiєю та реалiзацiєю було списано з балансу за 

первiсною вартiстю основних засобiв загальною сумою 16 017 тис. грн., 

у тому числi: iнвестицiйна нерухомiсть - 22 тис. грн., грн., машини та 

обладнання - 943 тис. грн., iнструменти, прилади та iнвентар - 1 694 

тис. грн., передплати за основнi засоби та рекласифiкацiя 

незавершеного виробництва i будiвництва 13 358 тис. грн. Первiсна 

вартiсть основних засобiв на 31.12.2012 р. склала 258 864 тис. грн., у 

тому числi: iнвестицiйна нерухомiсть - 9 572 тис. грн., будiвлi та 

споруди - 203 377 тис. грн., машини та обладнання - 33 322 тис. грн., 



транспортнi засоби - 1 028 тис. грн., iнструменти, прилади та iнвентар - 

5 726 тис. грн., передплати за основнi засоби та рекласифiкацiя 

незавершеного виробництва i будiвництва 5 839 тис. грн.. Обмежень на 

використання основних засобiв немає. Станом на 30.11.2012 р. 

пiдприємством проведено переоцiнку основних засобiв. Для 

визначення справедливої вартостi основних засобiв незалежним 

оцiнювачем використовувались методичнi пiдходи, методи та 

процедури, визначенi Мiжнародними й Нацiональними Стандартами 

оцiнки, Стандартами оцiнки RICS. На дату переоцiнки сума 

накопиченої амортизацiї для всiх об'єктiв основних засобiв 

розглядалась за методом виключення з валової балансової вартостi 

активу чистої суми, перерахованої до переоцiненої вартостi активу. 

Збiльшення вартостi активiв внаслiдок переоцiнки у розмiрi 42 880 тис. 

грн. визнане у складi власного капiталу, у розмiрi 88 572 тис. грн. у 

складi прибутку, збiльшення вартостi iнвестицiйної нерухомостi у 

розмiрi 6 097 тис. грн. визнане у складi прибутку.  Зменшення 

балансової вартостi активу в результатi переоцiнки у розмiрi 262 тис. 

грн. визнане у складi збитку, у розмiрi 1 877 тис. грн. як зменшення 

власного капiталу, зменшення балансової вартостi iнвестицiйної 

нерухомостi у розмiрi 40 тис. грн. визнане у складi збитку. 

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн.) 

33 677 -57 282 

Статутний капітал (тис.грн.) 6 412 6 412 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн.) 

6 412 6 412 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй 

ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв 

проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + 

Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - 

Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. 

Висновок Вартiсть чистих активiв (33677 тис. грн.) бiльше статутного капiталу (6412 тис. грн.). Це 

вiдповiдає вимогам п. 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України. Розмiр статутного 

капiталу вiдповiдає вимогам законодавства. 

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 21 074 X X 

у тому числі:  

Credit Agricole Bank, Київ 25.12.2006 21 074 4,49 31.01.2013 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

немає  0 0  

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

немає  0 0  



за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

немає  0 0  

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

немає  0 0  

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 226 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 336 158 X X 

Усього зобов'язань X 357 458 X X 

Опис Процентна ставка за кредитом, отриманим вiд Credit Agricole 

Bank, Київ, становить 3% рiчних + 12М LIBOR та в таблицi 

розрахована для валюти Євро станом на кiнець звiтного 

перiоду. У складi iнших зобов'язань пiдприємство враховує: 

207 068 тис. грн. - iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання з 

отримання кредитiв вiд нерезидентiв; 53 935 тис. грн. - 

кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги; 65 

347 тис. грн. - заборгованiсть з одержаних авансiв; 611 тис. 

грн. - заборгованiсть до Фондiв соцiального страхування; 1 134 

тис. грн. - поточна заборгованiсть з виплати заработної плати; 

99 тис. грн. - заборгованiсть по розрахунках з учасниками; 7 

934 тис. грн. - зобов'язання з нарахування пенсiйних виплат, 30 

тис. грн. - iнша поточна заборгованiсть. Iншiх цiнних паперiв, 

крiм акцiй, товариство не випускало. 

 

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 
Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення у 

стрічці новин 

Вид інформації 

1 2 3 

11.01.2012 12.01.2012 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 

відсотків активів емітента  

03.04.2012 04.04.2012 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 

відсотків активів емітента  

04.10.2012 04.10.2012 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 

відсотків активів емітента  

 

Інформація про стан корпоративного управління 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2010 1 0 

2 2011 3 2 

3 2012 1 0 



 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія X  

Акціонери  X 

Реєстратор  X 

Депозитарій  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників 

для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Державна 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 

(запишіть) 

 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Внесення змін до статуту товариства  X 

Прийняття рішення про зміну типу товариства  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення 

про припинення їх повноважень 
 X 

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), 

прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень 
 X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  

ні 

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради 3 



Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 

Кількість представників держави 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 2 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 2 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  14 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

Стратегічного планування  X 

Аудиторський  X 

З питань призначень і винагород  X 

Інвестиційний  X 

Інше 

(запишіть) 

У складi Наглядової ради iнших комiтетiв не створено. 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за 

роботу з акціонерами? (так/ні)  ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше 

(запишіть) 

 

 

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) 

Члени Наглядової ради обираються з числа фiзичних осiб, якi 

мають повну дiєздатнiсть, або з юридичних осiб - акцiонерiв. 

X  

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився 

зі своїми правами та обов'язками? 

 Так Ні 



Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
 X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

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

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  1 

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів 

загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

 

Загальні 

збори 

акціонерів 

Засідання 

наглядової 

ради 

Засідання 

правління 

Члени правління (директор) так ні так 

Загальний відділ ні ні ні 

Члени наглядової ради (голова наглядової 

ради) 
ні так ні 

Юридичний відділ (юрист) ні ні ні 

Секретар правління ні ні ні 

Секретар загальних зборів ні ні ні 

Секретар наглядової ради ні ні ні 

Корпоративний секретар ні ні ні 

Відділ або управління, яке відповідає за роботу 

з акціонерами 
ні ні ні 

Інше (запишіть) 

 

ні ні ні 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес- ні ні так ні 



планів) 

Затвердження річного фінансового звіту або 

балансу або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови правління ні так ні ні 

Обрання та відкликання членів правління ні так ні ні 

Обрання та відкликання голови наглядової 

ради 
ні так ні ні 

Обрання та відкликання членів наглядової 

ради 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови та членів 

ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів правління 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів правління 
так так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
так 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 Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган (правління) X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію X  

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) Iншi положення товариства вiдсутнi. 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

Публікуєт

ься у 

пресі, 

Документи 

надаються 

для 

Копії 

докумен

тів 

Інформаці

я 

розміщуєт



загальних 

зборах 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

ДКЦПФР 

про ринок 

цінних 

паперів 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

ься на 

власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерн

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 відсотків 

та більше статутного 

капіталу 

ні так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 

документи 
ні ні так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні так так так так 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку? (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 аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Правління або директор  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 



Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  так 

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 

Інше 

(запишіть) 

Змiна аудитора пов'язана iз припиненням аудиторської дiяльностi 

попереднiм аудитором. 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році? 

 Так Ні 

Ревізійна комісія X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант X  

Перевірки не проводились  X 

Інше 

(запишіть) 

Iншi органи, що в минулому роцi здiйснювали перевiрки фiнансово-

господарської дiяльностi товариства, вiдсутнi. 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу X  

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотків голосів 
 X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

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 Ні 

Випуск акцій  X 

Випуск депозитарних розписок  X 

Випуск облігацій  X 

Кредити банків  X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

Інше (запишіть) 

 
 X 



 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років 
 

Не визначились X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні 

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній 

системі України (далі - особа)? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень особи  X 

Не задовольняли умови договору з особою  X 

Особу змінено на вимогу:   

акціонерів  X 

суду  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

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:  

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 

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: 

 

 

Звіт про корпоративне управління 

 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх 

відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік 



3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради 

та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 

фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 

про відсутність таких заходів 

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики або про відсутність такої системи 

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи 

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

 загальний стаж аудиторської діяльності 

 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 

 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 

року 

 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора 

 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 

 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 

аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання 

ринків фінансових послуг 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, зокрема: 

 наявність механізму розгляду скарг 

 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 

розглядати скарги 

 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 

фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 

скарг) 

 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 

установою та результати їх розгляду 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2013 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО 

КРАНОБУДУВАННЯ" 

за ЄДРПОУ 00110728 

Територія Запорізька область, Ленiнський р-н за КОАТУУ 2310136900 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

 за КОПФГ  

Орган державного 

управління 

УКРАЇНСЬКІ МІЖГАЛУЗЕВІ 

ОБ'ЄДНАННЯ, КОНСОРЦІУМИ, АС 
за СПОДУ 7794 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво підіймального та вантажно-

розвантажувального устатковання 
за КВЕД 28.22 

Середня кількість працівників (1): 434 

Одиниця виміру: тис.грн. 

Адреса: 69015, Україна, Запорізька обл., м. Запорiжжя, вул. Кияшка, 16-А 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 
на 31.12.2012 p. 

Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи:    

    залишкова вартість 010 0 0 

    первісна вартість 011 0 0 

    накопичена амортизація 012 ( 0 ) ( 0 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0 

Основні засоби:    

    залишкова вартість 030 121 988 247 937 

    первісна вартість 031 122 538 249 292 

    знос 032 ( 550 ) ( 1 355 ) 

Довгострокові біологічні активи:    

    справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

    первісна вартість 036 0 0 

    накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
040 0 0 

    інші фінансові інвестиції 045 192 192 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 

нерухомості 
055 3 132 9 572 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 3 132 9 572 

Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 ) 

Відстрочені податкові активи 060 15 472 7 281 



Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080 140 784 264 982 

II. Оборотні активи    

Виробничі запаси 100 61 172 88 304 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Незавершене виробництво 120 0 0 

Готова продукція 130 0 0 

Товари 140 0 0 

Векселі одержані 150 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    

    чиста реалізаційна вартість 160 44 799 1 292 

    первісна вартість 161 44 847 1 293 

    резерв сумнівних боргів 162 ( 48 ) ( 1 ) 

Дебіторська заборгованість за рахунками:    

    за бюджетом 170 0 10 896 

    за виданими авансами 180 3 466 2 173 

    з нарахованих доходів 190 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 14 302 7 707 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти:    

    в національній валюті 230 10 718 10 241 

    у тому числі в касі 231 0 0 

    в іноземній валюті 240 1 677 6 826 

Інші оборотні активи 250 0 0 

Усього за розділом II 260 136 134 127 439 

III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0 

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 276 918 392 421 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал    

Статутний капітал 300 6 412 6 412 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 0 0 

Інший додатковий капітал 330 23 470 53 453 

Резервний капітал 340 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -87 164 -26 188 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього за розділом I 380 -57 282 33 677 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення таких витрат і платежів    

Забезпечення виплат персоналу 400 1 150 1 286 

Інші забезпечення 410 0 0 

Сума страхових резервів 415 0 0 



Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 

Цільове фінансування  (2) 420 0 0 

Усього за розділом II 430 1 150 1 286 

ІІІ. Довгострокові зобов'язання    

Довгострокові кредити банків 440 0 0 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 180 243 190 149 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 470 0 7 008 

Усього за розділом ІІІ 480 180 243 197 157 

IV. Поточні зобов'язання    

Короткострокові кредити банків 500 26 476 21 074 

Поточна заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями 
510 14 973 16 919 

Векселі видані 520 1 937 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 56 083 53 470 

Поточні зобов’язання за розрахунками:    

    з одержаних авансів 540 48 675 65 347 

    з бюджетом 550 136 0 

    з позабюджетних платежів 560 0 0 

    зі страхування 570 544 611 

    з оплати праці 580 1 054 1 134 

    з учасниками 590 99 99 

    із внутрішніх розрахунків 600 0 0 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 

групами вибуття, утримуваними для продажу 
605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 2 830 1 647 

Усього за розділом IV 620 152 807 160 301 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 276 918 392 421 

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади у галузі статистики. 

(2) З рядка 420 графа 4  Сума благодійної допомоги (421) 0 

 

Керівник    Яланський С. М. 

 

Головний бухгалтер   Проценко С. О. 



КОДИ 

Дата 01.01.2013 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО 

КРАНОБУДУВАННЯ" 

за ЄДРПОУ 00110728 

Територія Запорізька область, Ленiнський р-н за КОАТУУ 2310136900 

Орган державного 

управління 

УКРАЇНСЬКІ МІЖГАЛУЗЕВІ 

ОБ'ЄДНАННЯ, КОНСОРЦІУМИ, АС 
за СПОДУ 7794 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

 за КОПФГ  

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво підіймального та вантажно-

розвантажувального устатковання 
за КВЕД 28.22 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

Одиниця виміру: тис.грн. 

Звіт про фінансові результати 
за 2012 рік 

Форма №2 
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
010 171 394 199 856 

Податок на додану вартість 015 ( 4 473 ) ( 3 326 ) 

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 

 025 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
035 166 921 196 530 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 143 832 ) ( 173 347 ) 

Валовий прибуток: 

   прибуток 
050 23 089 23 183 

   збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні доходи 060 12 918 7 894 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 

сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 14 538 ) ( 12 883 ) 

Витрати на збут 080 ( 9 996 ) ( 5 768 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 15 999 ) ( 24 083 ) 

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 

сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

   прибуток 
100 0 0 

    збиток 105 ( 4 526 ) ( 11 657 ) 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 3 643 37 197 



Інші доходи (1) 130 88 604 10 389 

Фінансові витрати 140 ( 18 684 ) ( 16 011 ) 

Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 160 ( 8 134 ) ( 122 257 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності до 

оподаткування: 

   прибуток 

170 60 903 0 

    збиток 175 ( 0 ) ( 102 339 ) 

    у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або 

прибуток від переоцінки необоротних активів та групи 

вибуття у наслідок  припинення діяльності 

176 0 0 

    у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 

переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 

наслідок  припинення діяльності 

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180  ( 5 346 ) ( 0 ) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185  0 9 465 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

   прибуток 
190 55 557 0 

    збиток 195 ( 0 ) ( 92 874 ) 

Надзвичайні: 

   доходи 
200 0 0 

    витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 

Частка меншості 215 0 0 

Чистий: 

   прибуток 
220 55 557 0 

    збиток 225 ( 0 ) ( 92 874 ) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

(1) З рядка 130 графа 3  Дохід, пов'язаний з благодійною 

допомогою 

(131) 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 131 239 134 826 

Витрати на оплату праці 240 22 796 19 603 

Відрахування на соціальні заходи 250 8 955 7 076 

Амортизація 260 7 794 10 580 

Інші операційні витрати 270 57 181 49 034 

Разом 280 227 965 221 119 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 1832080 1832080 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 1832080 1032080 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 30,32455 -50,6932 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
330 30,32455 -50,6932 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 

 

Керівник    Яланський С. М. 
 



Головний бухгалтер   Проценко С. О. 



КОДИ 

Дата 31.12.2012 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО 

КРАНОБУДУВАННЯ" 

за ЄДРПОУ 00110728 

Територія Запорізька область, Ленiнський р-н за КОАТУУ 2310136900 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

 за КОПФГ  

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво підіймального та вантажно-

розвантажувального устатковання 
за КВЕД 28.22 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

Одиниця виміру: тис.грн. 

Звіт про рух грошових коштів 
За 2012 pік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

Стаття Код 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

    Надходження від: 
   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 97 048 69 881 

Погашення векселів одержаних 015 0 0 

Покупців і замовників авансів 020 106 004 114 492 

Повернення авансів 030 473 2 184 

Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 1 307 1 179 

Бюджету податку на додану вартість 040 34 171 17 297 

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових 

платежів) 
045 0 0 

Отримання субсидій, дотацій 050 0 5 

Цільового фінансування 060 8 0 

Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0 

Інші надходження 080 543 129 931 

    Витрачання на оплату:    

Товарів (робіт, послуг) 090 ( 78 576 ) ( 91 036 ) 

Авансів 095 ( 73 120 ) ( 64 402 ) 

Повернення авансів 100 ( 102 ) ( 45 ) 

Працівникам 105 ( 18 047 ) ( 15 629 ) 

Витрат на відрядження 110 ( 736 ) ( 832 ) 

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 0 ) ( 18 ) 

Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 13 795 ) ( 4 158 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 10 333 ) ( 8 903 ) 

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових 

платежів) 
130 ( 5 717 ) ( 4 643 ) 

Цільових внесків 140 ( 45 ) ( 54 ) 

Інші витрачання 145 ( 23 621 ) ( 162 366 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 15 462 -17 117 



Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 15 462 -17 117 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

Реалізація:    

    фінансових інвестицій 180 0 0 

    необоротних активів 190 346 0 

    майнових комплексів 200 0 0 

Отримані:    

    відсотки 210 0 0 

    дивіденди 220 0 0 

Інші надходження 230 0 0 

Придбання:    

    фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 250 ( 8 392 ) ( 7 367 ) 

    майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -8 046 -7 367 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -8 046 -7 367 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

Надходження власного капіталу 310 0 704 

Отримані позики 320 321 711 238 229 

Інші надходження 330 0 0 

Погашення позик 340 ( 326 246 ) ( 214 502 ) 

Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -4 535 24 431 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -4 535 24 431 

Чистий рух коштів за звітний період 400 2 881 -53 

Залишок коштів на початок року 410 12 395 13 575 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 1 791 -1 127 

Залишок коштів на кінець року 430 17 067 12 395 

 

Керівник    Яланський С. М. 

 

Головний бухгалтер   Проценко С. О. 



КОДИ 

Дата 31.12.2012 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО 

КРАНОБУДУВАННЯ" 

за ЄДРПОУ 00110728 

Територія Запорізька область, Ленiнський р-н за КОАТУУ 2310136900 

Орган державного 

управління 

УКРАЇНСЬКІ МІЖГАЛУЗЕВІ ОБ'ЄДНАННЯ, 

КОНСОРЦІУМИ, АС 
за СПОДУ 7794 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

 за КОПФГ  

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво підіймального та вантажно-

розвантажувального устатковання 
за КВЕД 28.22 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

Одиниця виміру: тис.грн. 

 

Звіт про власний капітал 
за 2012 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття 
Код 

рядка 

Статутний 

капітал 

Пайовий 

капітал 

Додатковий 

вкладений 

капітал 

Інший 

додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподі- 

лений 

прибуток 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на початок 

року 

010 6 412 0 0 23 470 0 -87 164 0 0 -57 282 

Коригування:           

Зміна облікової 

політики 

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 

030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на початок 

року 

050 6 412 0 0 23 470 0 -87 164 0 0 -57 282 

Переоцінка активів:           



Дооцінка основних 

засобів 

060 0 0 0 37 279 0 0 0 0 37 279 

Уцінка основних 

засобів 

070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 1 877 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 1 877 ) 

Дооцінка 

незавершеного 

будівництва 

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 

незавершеного 

будівництва 

090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 

нематеріальних 

активів 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 

нематеріальних 

активів 

110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

 120 0 0 0 -5 419 0 5 419 0 0 0 

Чистий прибуток 

(збиток) за звітний 

період 

130 0 0 0 0 0 55 557 0 0 55 557 

Розподіл прибутку:           

Виплати власникам 

(дивіденди) 

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

статутного капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного капіталу 

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:           

Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 
          

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



викуплених акцій 

(часток) 

Анулювання 

викуплений акцій 

(часток) 

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в 

капіталі 
240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної вартості 

акцій 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі: 
          

Списання 

невідшкодованих 

збитків 

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно 

отримані активи 
270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін в 

капіталі 
290 0 0 0 29 983 0 60 976 0 0 90 959 

Залишок на кінець 

року 
300 6 412 0 0 53 453 0 -26 188 0 0 33 677 

 

Керівник    Яланський С. М. 

 

Головний бухгалтер   Проценко С. О. 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
Примiтки до фiнансових звiтiв ПАТ "Запорiзький завод важкого кранобудування" 

 за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року. 

 

 

 

1. Фiнансовi звiти 

 

ПАТ "Запорiжкран" фiнансовi звiти за 2012 рiк складенi за формами, встановленими 

положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку 2 "Баланс", 3 "Звiт про фiнансовi 

результати", 4 "Звiт про рух грошових коштiв", 5 "Звiт про власний капiтал", затвердженими 

наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99 № 87. 

 

Зважаючи на те, що данi форми не вiдповiдають за своєю сутнiстю вимогам, викладеним у 

МСБО (IAS) 1 "Подання фiнансових звiтiв", у письмових примiтках пiдприємство наводить 

форми Попереднiх Звiтiв про фiнансовий стан, сукупнi доходи, про змiни у власному капiталi та 

рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року. 

 

? 

Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький завод важкого кранобудування" 

Звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2012 року 

(в тисячах українських гривень) 

Активи Примiтка 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

Непоточнi активи      

Основнi засоби 12 247 937 121 988 217 560 218 312 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 13 192 192 192 198 

Iнвестицiйна нерухомiсть 12, 14 9572 3 132 7 476 7 604 

Вiдстроченi податковi активи 11 7281 15 472 7 017 - 

Разом непоточнi активи  264 982 140 784 232 245 226 114 

Поточнi активи      

Запаси 15 88 304 61 172 53 322 35 030 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 16, 17, 18 1 292 44 799 10 930 10 

615 

Iнша дебiторська заборгованiсть 16, 17, 18 9 880 17 768 11 760 14 052 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом за податком на прибуток  10 

896 - - 3 389 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 19 17 067 12 395 13 575 23 964 

Разом поточнi активи  127 439 136 134 89 587 87 050 

Разом активи  392 421 276 918 321 832 313 164 

      

Власний капiтал i зобов'язання Примiтка 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

 31.12.2009 

Власний капiтал      

Статутний капiтал 20 6 412 6 412 6 412 6 412 

Вилучений капiтал  0 0 (1 059) (1 059) 

Дооцiнка 12 53 453 23 470 0 0 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)  (26 188) (87 164) 6 065 (27 

697) 

Разом власний капiтал  33 677 (57 282) 11 418 (22 344) 



Довгостроковi зобов'язання та забезпечення      

Вiдстроченi податковi зобов'язання    -  32 785 

Довгостроковi фiнансовi зобов'язання 21 190 149 180 243 57 450 68 848 

Забезпечення виплат пенсiй  7 008 - - - 

Разом довгостроковi зобов'язання та забезпечення  197 157 180 243 57 

450 101 633 

Поточнi зобов'язання      

Короткостроковi кредити банкiв 21 21 074 26 476 174 555 180 776 

Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями  21 16 919 14 973 10 690 - 

Поточна частина забезпечення виплат пенсiй  926 - - - 

Заборгованiсть постачальникам 22 53 470 56 083 22 976 22 938 

Аванси отриманi 22 65 347 48 675 37 737 22 925 

Нарахованi зобов'язання 23 1 745 1 598 1 046 999 

Поточнi зобов'язання з податкiв 24 226 309 253 37 

Поточнi зобов'язання з податку на прибуток  - 136 498 - 

Векселi виданi 24 - 1 937   

Iншi поточнi зобов'язання 24 495 2 521 3 365 4 857 

Заборгованiсть учасникам 25 99 99 99 99 

Забезпечення виплат персоналу 26 1 286 1 150 1 745 1 244 

Разом поточнi зобов'язання  161 587 153 957 252 964 233 875 

Разом власний капiтал та зобов'язання  392 421 276 918 321 832 313 

164 

 

Примiтки на сторiнках 6-40 є невiд'ємною частиною даного звiту  

Пiдписано та затверджено до випуску вiд iменi ПАТ "Запорiзький завод важкого 

кранобудування" 

дата _____________ 

Генеральний директор                                                                          Плясов С.В. 

Головний бухгалтерПроценко С. О. 

? 

Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький завод важкого кранобудування" 

Звiт про сукупний прибуток за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року 

(в тисячах українських гривень) 

Показник Примiтки 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Дохiд вiд реалiзацiї 4 166 921 196 530 106 475 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 5 (143 832) (173 347) (87 419) 

Валовий прибуток  23 089 23 183 19 056 

Iншi доходи 8 101 522 18 283 23473 

Витрати на збут 7 (9 996) (5 768) (5 474) 

Адмiнiстративнi витрати 6 (14 538) (12 883) (11 627) 

Iншi витрати 9 (24 133) (146 340) (8986) 

Фiнансовi доходи  3 643 37 197 - 

Фiнансовi витрати 10 (18 684) (16 011) (18 546) 

Прибуток до оподаткування  60 903 (102 339) (2 103) 

Витрати з податку на прибуток  (5 346) -  

Доходи  з податку на прибуток 11  9 465 35 865 

Прибуток вiд дiяльностi, що триває  55 557 (92 874) 33 762 

Прибуток/збиток вiд припиненої дiяльностi   -  

Прибуток за рiк  55 557 (92 874) 33 762 

     

Iншi сукупнi прибутки  29 983 23 115 - 



Фiнансовi активи, наявнi для продажу  - - - 

Переоцiнка основних засобiв 12 29 983 23 470 - 

Податок на прибуток, пов'язаний з компонентами iншого сукупного прибутку  -

 - - 

Розмiщення власних акцiй 20 - (355) - 

Iнший сукупний прибуток за рiк, за вирахуванням податкiв    - 

Усього:сукупний прибуток за рiк  85 540 (69 699) 33 762 

Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй  1 826 712 1 826 712 1653 

953 

Прибуток на акцiю (грн):     

базисний  46,83 (38,19) 20,41 

розбавлений  46,83 (38,19) 20,41 

 

Примiтки на сторiнках 6-40 є невiд'ємною частиною даного звiту 

 

Пiдписано та затверджено до випуску вiд iменi ПАТ "Запорiзький завод важкого 

кранобудування" 

дата _____________ 

Генеральний директор                                                                          Плясов С.В. 

Головний бухгалтерПроценко С. О. 

 

? 

Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький завод важкого кранобудування" 

Звiт про змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року 

 

(в тисячах українських гривень) 

 

Показник 

 Статутний капiтал Дооцiнка Вилучений капiтал Нерозподiлений прибуток 

(збиток) Усього власний капiтал 

Залишок на 31 грудня 2009 року 6412 - (1059) (27 697) (22 344) 

Змiни у власному капiталi за 2010 рiк - - - 33 762 33 762 

Коригування помилок - - - - - 

Сукупний прибуток (збиток) за рiк - - - 33 762 33 762 

Направлено на виплату власникам - - - - - 

Перенесено до нерозподiленого прибутку - - - - - 

Залишок на 31 грудня 2010 року 6 412 - (1059) (6065) 11 418 

Змiни у власному капiталi за 2011 рiк 0 23 470 1059 (93 229) (68 700) 

Коригування помилок - - - - - 

Сукупний прибуток (збиток) за рiк - - - (92 874) (92 874) 

Розмiщення власних акцiй - - 1059 (355) 704 

Дооцiнка необоротних активiв - 23 470 - - 23 470 

Залишок на 31 грудня 2011 року 6 412 23 470 0 (87 164) (57 282) 

Змiни у власному капiталi за 2012 рiк 0 29 983 0 60 976 90 959 

Коригування помилок - - - - - 

Сукупний прибуток (збиток) за рiк - - - 55 557 55 557 

Розмiщення власних акцiй - - - - - 

Дооцiнка необоротних активiв - 29 983 - 5 419 35402 

Залишок на 31 грудня 2012 року 6 412 53 453 0 (26 188) 33 677 

 

 



 

 

 

 

Примiтки на сторiнках 6-40 є невiд'ємною частиною даного звiту 

 

Пiдписано та затверджено до випуску вiд iменi ПАТ "Запорiзький завод важкого 

кранобудування" 

дата _____________ 

 

 

 

Генеральний директор                                                                          Плясов С.В. 

Головний бухгалтерПроценко С. О. 

? 

Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький завод важкого кранобудування" 

 

Звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року 

(в тисячах українських гривень) 

 

Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi Примiтки Рiк, що закiнчився 

  31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Надходження вiд продажу продукцiї   97 048 69 881 44 194 

Отриманi аванси   106 004 114 492 86 485 

Надходження з бюджету податку на доданувартiсть   34 171 17297 2039 

Iншi надходження   2 331 133 299 1 580 

Платежi постачальникам   (78 576) (91 036) (42 422) 

Повернення авансiв   (102) (45) (23) 

Виплати працiвникам   (18 047) (15 629) (12 241) 

Сплачений податок на прибуток   (13 795) (4 158) (186) 

Iншi податки та обов'язковi платежi   (16 050) (13 564) (14 138) 

Сплаченi вiдсотки   (9 422) (13 021) (203) 

Iншi платежi   (88 100) (214 633) (76 202) 

Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi   15 462 (17 117) (11 117) 

Рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi      

Продаж фiнансових iнвестицiй    0 5472 

Продаж основних засобiв   346 0 53 

Придбання та будiвництво основних засобiв   (8 392) (7367) (8310) 

Придбання нематерiальних активiв    -  

       

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi   (8 046) (7 367) (2 785) 

Рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi      

надходженнявласногокапiталу 12  704 - 

Отриманi позики   321 711 238 229 5 061 

Погашенi позики   (326 246) (214502) - 

Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi   (4 535) 24 431 5 061 

Чистий рух коштiв за перiод   2 881 (53) (8 841) 

Залишок коштiв на початок року   12 395 13 575 23 964 

Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв   1 791 (1 127) (1 548) 

Залишок коштiв на кiнець року   17 067 12 395 13 575 

 



Примiтки на сторiнках 6-40 є невiд'ємною частиною даного звiту 

Пiдписано та затверджено до випуску вiд iменi ПАТ "Запорiзький завод важкого 

кранобудування" 

дата _____________ 

 

 

Генеральний директор                                                                          Плясов С.В. 

Головний бухгалтерПроценко С. О. 

? 

Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький завод важкого кранобудування" 

 

Письмовi пояснення до фiнансових звiтiв за рiк, що закiнчився 

31 грудня 2012 року 

 

 

2. Загальна iнформацiя. 

 

Пiдприємствобулоорганiзоване в 1928 роцi у виглядiЦентральнихвиробничихмайстерень для 

забезпеченнябудiвництваДнiпроГЕСа. У 1937 

роцiцентральнiвиробничiмайстернiбулиперейменованi в механiчний завод. У 1956 роцi завод 

отримав новее найменування -"Днiпровськиймеханiчний завод". У 1977 р. завод почав 

iменуватися"Запорiзькийенергомеханiчний завод". У 1995 роцi завод 

стаєзакритимакцiонернимтовариством i 14.05.1999 року вiдбулась Державна реєстрацiя ЗАТ 

"Запорiзький завод важкогокранобудування". 

Закрите акцiонерне товариство "Запорiзький завод важкого кранобудування" 14.04.2011 

перейменовано у Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький завод важкого кранобудування" 

вiдповiдно до вимог та положень Закону України "Про акцiонернi товариства" № 514-УI вiд 17 

вересня 2008 року, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 26.03.2011. 

Мiсцезнаходженняоргана управлiння: 69015, м. Запорiжжя, вул. Кияшка, 16-А. 

Дата державної реєстрацiї 14.05.1999р 

Середньооблiковачисельнiстьштатнихпрацiвникiвоблiкового складу за 2012рiк становила 403 

особи. Фонд оплати працi у 2011 роцiсклав22 484,6 тис. грн. Фонд оплати 

працiвiдноснопопереднього року збiльшився на 16,4 %. 

 

Iнформацiя про господарську дiяльнiсть 

Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку на основi здiйснення виробничої, 

комерцiйної, посередницької та iншої дiяльностi, в порядку та за умов, визначених чинним 

законодавством i Статутом, та наступний його розподiл мiж акцiонерами. 

Основнiвидидiяльностi: 

29.22.1 -Виробництвопiдiймально-транспортного устаткування 

28.11.0 -Виробництвобудiвельнихметалевихконструкцiй 

51.87.0 -Оптоваторгiвляiншими машинами та устаткуванням 

 

Основнi види продукцiї 

Пiдйомно-транспортнеустаткування, виготовлене на заводi, застосовується при 

навантажувально-розвантажувальних роботах в усiхгалузяхекономiки. 

Основнимиспоживачамипродукцiї заводу є пiдприємстваметалургiї, об'єктиенергетики, морськi 

порти. 

У 2012, 2011 та 2010 роках випуск товарної продукцiї в дiючих цiнах склав                134 790 тис. 

грн.188 810,4 тис. грн. та 97 147,5 тис. грн., об'єм реалiзацiї склав 166 919 тис. грн., 196 530 тис. 

грн. та 106 475тис. грн.,вiдповiдно. 



 

 

Фактори ризику 

Факторами (чинниками) ризику, пов'язаними з iнвестуванням у цiннi папери Товариства є: 

- фактори, що можуть обмежувати виплати дивiдендiв за акцiями; 

- недостатня лiквiднiсть та iншi фактори, що можуть обмежити можливiсть вiдчуження цiнних 

паперiв емiтента їхнiми власниками; 

 

Фактори ризику стосовно фiнансово-господарського стану: 

- собiвартiсть - ризик зростання витрат на пiдготовку виробництва, витрат на виробництво та 

збут продукцiї (робiт, послуг), що може призвести до зниження доходу емiтента. 

Пiдвищеннятарифiв на послуги природних монополiй: рiст цiн на природний газ, на 

електроенергiю, рiст цiн на сировину є практично непрогнозованими.  

- старiння основних фондiв i зменшення виробничих потужностей. Ступiнь зносу основних 

засобiв складає 72,5 %, що є стримуючим фактором у застосуваннi новiтнiх технологiй та 

пiдвищеннiякостiпродукцiї, яка випускається пiдприємством. Мiнiмiзувати цей ризик можна 

шляхом постiйних поточних та капiтальних ремонтiв, а також придбанням нових основних 

фондiв. 

- неякiсне технологiчне обладнання - неможливiсть емiтента встигати за розвитком i 

впровадженням сучасних технологiй, важливих для його дiяльностi; 

- нестабiльнаполiтична та законодавча ситуацiя негативно впливають на фiнансовi результати 

пiдприємств, якi працюють на експорт ( несвоєчасне вiдшкодування ПДВ), виникає ризик 

зовнiшньоекономiчноїнестабiльностiпiдприємства; 

- нестабiльнiстьфiнансово-господарського стану- 

емiтентмаєвисокийкоефiцiєнтспiввiдношенняпозикового до власногокапiталу i 

маєабоможематипроблеми з нестачеюгрошовихкоштiв, необхiднихдля погашення боргу; 

- вiдсутнiстьналежноїдержавноїполiтикищодосприянняiноземномуiнвестуванню;  

-загальний стан економiки, що не сприяє збiльшенню рiвня споживання продукцiї 

машинобудiвної галузi та її розвитку.  

 

3. Основа складання фiнансової звiтностi 

 

Заява про вiдповiднiсть 

 

Ця фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

(МСФЗ), затверджених Радою з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (РМСФЗ). 

 

Основа надання фiнансової звiтностi 

 

Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi 

(МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi 

Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. 

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки за 

справедливою вартiстю основних засобiв на дату першого застосування МСФЗ у вiдповiдностi 

до МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" та МСБО 16 

"Основнi засоби", а також iнвестицiйної нерухомостi, яка вiдображається за справедливою 

вартiстю у вiдповiдностi до МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть". 

Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi 

бухгалтерських записiв згiдно українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням 

коригувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення 

iнформацiї згiдно вимог МСФЗ. Починаючi з 2012 року фiнансова звiтнiсть за мiжнародними 



стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiвзгiдно з 

мiжнародними стандартами фiнансовогооблiку,зроблених у книгах бухгалтерського облiку. 

 

Валюта вимiру та представлення 

 

Основуючись на економiчнiй сутностi операцiй та обставин дiяльностi, пiдприємство визначило 

українську гривню як валюту вимiру та представлення. Виходячи з цього, операцiї в iнших 

валютах, нiж гривня, розглядаються як операцiї в iноземних валютах. 

Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень.  

 

3.2.Суттєвi облiковi судження, оцiнки та припущення. 

 

Складання фiнансової звiтностi пiдприємства згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва здiйснення 

оцiнок та припущень, якi впливають на поданi у фiнансовiй звiтностi суми доходiв, витрат, 

активiв та зобов'язань, а також розкриття iнформацiї про умовнi зобов'язання на кiнець звiтного 

перiоду.  Однак невизначенiсть щодо цих припущень i оцiнок може призвести до результатiв, якi 

можуть вимагати суттєвих коригувань балансової вартостi активу або зобов'язання, стосовно 

яких робляться подiбнi припущення й оцiнки у майбутньому. 

 

Оцiнки та припущення 

 

Нижче поданi основнi припущення, що стосуються майбутнього та iнших основних джерел 

невизначеностi оцiнок на звiтну дату, якi несуть у собi значний ризик виникнення необхiдностi 

внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом 

наступного фiнансового року. Оцiнки та припущення пiдприємства ?рунтувалися на параметрах, 

доступних у процесi складання фiнансової звiтностi. Однак поточнi обставини та припущення 

щодо перспектив можуть змiнитися пiд впливом ринкових змiн або обставин, якi не пiддаються 

контролю пiдприємства. Такi змiни вiдображаються у припущеннях по мiрi їхнього виникнення. 

 

Податки 

Українське законодавство й нормативнi акти, що регулюють сферу оподаткування та iншi 

аспекти дiяльностi компанiй, включаючи валютний контроль i митне законодавство, 

продовжують змiнюватися. Положення законiв i нормативних документiв зазвичай  є нечiткими 

й тлумачаться по-рiзному мiсцевими, регiональними й державними органами, а також iншими 

урядовими установами. Випадки розбiжностей у тлумаченнi законодавства є непоодинокими. 

Керiвництво вважає, що тлумачення ним положень законодавства, якi регулюють дiяльнiсть 

пiдприємства, є правильним, i що пiдприємство дотрималось усiх нормативних положень, а всi 

передбаченi законодавством податки були сплаченi або нарахованi. 

Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв, якщо 

iснує ймовiрнiсть наявностi оподатковуваного прибутку, в рахунок якого можуть бути 

використанi збитки. Суттєвi оцiнки керiвництва необхiднi для визначення суми вiдстрочених 

податкових активiв, якi можуть бути визнанi, виходячи з iмовiрних строкiв i розмiру 

майбутнього оподатковуваного прибутку й стратегiї податкового планування в майбутньому. 

Детальна iнформацiя про визнанi вiдстроченi податковi активи наводиться у Примiтцi 10. 

Податковий кодекс України передбачає поступове зменшення ставок податку на прибуток 

пiдприємств упродовж наступних декiлькох рокiв. Керiвництво пiдприємства оцiнює 

вiдстроченi податковi активи та зобов'язання на основi припущень, зроблених iз метою 

визначення того, коли актив було реалiзовано або зобов'язання - погашено, виходячи зi ставок 

податку (та податкового законодавства), встановлених або фактично встановлених на кiнець 

кожного звiтного перiоду. 

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 р., нормативна ставка податку на прибуток пiдприємств в 



Українi становила 21%. Очiкується, що подальше зменшення ставок податку на прибуток 

пiдприємств у наступних перiодах вiдповiдно до Податкового кодексу України буде таким: 

  з 1 сiчня 2013 р. до 31 грудня 2013 р.:  19% 

  з 1 сiчня 2014 р. i надалi:  16% 

 

Запаси за чистою вартiстю реалiзацiї 

Керiвництво оцiнює необхiднiсть списання вартостi запасiв до їхньої чистої вартостi реалiзацiї з 

урахуванням цiн пiсля закiнчення перiоду та цiлей, для яких призначенi запаси. Якщо вартiсть 

запасiв не пiдлягає повному вiдшкодуванню, балансова вартiсть таких запасiв коригується до 

їхньої чистої вартостi реалiзацiї. Станом на звiтну дату - 31 грудня 2012 р. - пiдприємство 

скоригувало вартiсть запасiв до їхньої чистої вартостi реалiзацiї на суму 8329 тис. грн. (1 сiчня 

2012 р.: 8 426 тис. гривень), Примiтка 15 . 

 

Зменшення корисностi основних засобiв 

Керiвництво пiдприємства регулярно виконує процедури для визначення наявностi ознак 

зменшення корисностi та перевiрки на предмет можливостi вiдшкодування балансової вартостi 

основних засобiв, якi вважаються єдиним пiдроздiлом, що генерує грошовi потоки. Визначення 

зменшення корисностi основних засобiв передбачає застосування оцiнок, якi включають, 

зокрема, встановлення причини, часу та суми зменшення корисностi. Зменшення корисностi 

?рунтується на великiй кiлькостi факторiв, як-от: змiна поточного конкурентного середовища, 

очiкування щодо зростання промисловостi, збiльшення вартостi капiталу, змiни у майбутнiй 

доступностi фiнансування, технологiчне застарiвання, припинення певного виду дiяльностi, 

поточна вартiсть вiдшкодування та iншi змiни в обставинах, якi свiдчать про зменшення 

корисностi. Методи, що використовуються для визначення вартостi використання, включають 

методи дисконтування грошових потокiв, застосування яких вимагає вiд Компанiї здiйснити 

оцiнку майбутнiх грошових потокiв вiд групи активiв, що генерують грошовi потоки, а також 

обрати прийнятну ставку дисконтування для визначення теперiшньої вартостi таких грошових 

потокiв. Такi оцiнки, включаючи застосовуванi методи, можуть мати суттєвий вплив на 

вiдшкодовувану вартiсть та, зрештою, на суму зменшення корисностi основних засобiв.  

Станом на 31 грудня 2012 р. керiвництво пiдприємства не виявило жодних ознак зменшення 

корисностi балансової вартостi основних засобiв (1 сiчня 2012 р.: жодних ознак зменшення 

корисностi). 

Строки корисного використання основних засобiв 

Пiдприємство оцiнює залишковий строк корисного використання основних засобiв щонайменше 

на кiнець кожного фiнансового року. Якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, 

змiни облiковуються як змiни в облiкових оцiнках вiдповiдно до МСБО (IAS) 8 "Облiковi 

полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки". Такi оцiнки можуть мати суттєвий вплив на 

балансову вартiсть основних засобiв та суму амортизацiї, визнану у звiтi про прибутки та 

збитки.  

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 р., жодних змiн у строках корисного використання 

основних засобiв не вiдбулося.   

 

Зменшення корисностi торгової та iншої дебiторської заборгованостi 

Пiдприємство оцiнює ймовiрнiсть погашення торгової та iншої дебiторської заборгованостi на 

пiдставi аналiзу конкретної й загальної заборгованостi. При цьому в розрахунок беруться такi 

фактори як результати аналiзу торгової та iншої дебiторської заборгованостi за строками 

погашення в порiвняннi з умовами кредитування клiєнтiв, а також фiнансовий стан i данi про 

погашення заборгованостi цими клiєнтами в минулому. Якщо фактична сума погашення буде 

меншою за суму, визначену керiвництвом, пiдприємство повинно буде вiдобразити додатковi 

витрати за безнадiйною заборгованiстю. 

Станом на 31 грудня 2012 р. керiвництво пiдприємства визнало резерв пiд зменшення 



корисностi торгової дебiторської заборгованостi у сумi 1 тис. грн. (1 сiчня 2012 р.: 48 тис. 

гривень). Вiдносно iншої поточної дебiторської заборгованостi визнано резерв пiд зменшення 

корисностi на 31 грудня 2012 р. у сумi 14 810тис. грн. (1 сiчня 2012 р.: 14 254 тис. грн.), 

Примiтка 16. 

 

Судовi позови 

Компанiя значною мiрою використовує судження при оцiнцi та визнаннi резервiв та ризику 

умовних зобов'язань стосовно позовiв, що перебувають на розглядi в судi, або iнших 

неврегульованих претензiй, що пiдлягають вирiшенню шляхом переговорiв, посередництва, 

арбiтражного провадження або урядового регулювання, а також iнших умовних зобов'язань. 

Судження необхiднi для оцiнки ймовiрностi задоволення позову, що перебуває на розглядi, або 

виникнення зобов'язання, а також для визначення можливих обсягiв кiнцевого вiдшкодування. З 

огляду на невизначенiсть, що притаманна процесу оцiнки, фактичнi збитки можуть вiдрiзнятися 

вiд попередньо визначених забезпечень. Такi оцiнки пiдлягають змiнi по мiрi отримання нової 

iнформацiї, головним чином за допомоги внутрiшнiх експертiв, за наявностi, або за пiдтримки 

зовнiшнiх консультантiв, як, наприклад, актуарiї або юрисконсульти. Перегляд оцiнок може 

мати суттєвий вплив на операцiйнi результати у майбутньому. 

 

 

3.3.Вплив переходу на МСФЗ 

 

Пiдприємство затвердило перше застосування МСФЗ з 1 сiчня 2011 року. Пiдприємство 

прийняло рiшення скористатися звiльненнями, якi передбаченi МСФЗ 1, для пiдприємств, якi 

вперше застосовують МСФЗ, i вiдобразило свої основнi засоби по iсторичнiй вартостi 

(складається цiни придбання або вартостi виробництва) за вирахуванням накопиченої 

амортизацiї станом на 31 грудня 2009 року у перехiдному балансi. Така справедлива вартiсть 

була прийнята Пiдприємством як умовна вартiсть на дату переходу на МСФЗ.  

Станом на 31.12.2011 та 30.11.2012 було проведено переоцiнку основних засобiв Пiдприємства. 

Для визначення справедливої вартостi основних засобiв незалежним оцiнювачем 

використовувались методичнi пiдходи, методи та процедури, визначенi Мiжнародними й 

Нацiональними Стандартами оцiнки, Стандартами оцiнки RICS. Визначення величини 

справедливої вартостi проводилось в залежностi вiд класифiкацiї основних засобiв, з 

використанням порiвняльного (ринкового, порiвняння продажiв) та витратного пiдходiв. Базою 

оцiнки є ринкова вартiсть при допущеннi, що основнi засоби пiдлягають обмiну як частина в 

складi дiючого пiдприємства. Результуюче коригування включено до складу додаткового 

капiталу станом на 31.12.2011 та на 31.12.2012.  

 

Внаслiдок переходу на МСФЗ змiнився фiнансовий стан пiдприємства. Узгодження фiнансового 

стану на 01 сiчня 2010 року (дата переходу на МСФЗ) представлено наступним чином: 

 

(тис. грн.) 

Статтi  Пояснення За даними ПСБО на 31.12.2009 Вплив переходу на МСФЗ За даними 

МСФО на 31.12.2009 

Нематерiальнi активи  408 -408 0 

 1. Невiдповiднiсть критерiям визнання  -232  

 2. Рекласифiкацiя  -176  

Незавершене будiвництво  1705 -1705 0 

 1. Невiдповiднiсть критерiям визнання  -461  

 2. Рекласифiкацiя  -16554  

Основнi засоби 

 



 

 

Передплати за основнi засоби   202625 15 687 218 312 

 1. Невiдповiднiсть критерiям визнання  -  -1036 - 

 2Рекласифiкацiя - 16 834 - 

 3. Виправлення помилок  -839  

 2Рекласифiкацiя  - 728 - 

Iнвестицiйна нерухомiсть 2Рекласифiкацiя 7299 305 7604 

Виробничi запаси 

 

 

 

Передплати за виробничi запаси  42863 -7833 35 030 

 2Рекласифiкацiя  -289  

 4. Визнання справедливої вартостi  -7750  

 2. Рекласифiкацiя  206  

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом  17520 -4 821 12 699 

 3. Виправлення помилок  -2 070  

 4. Визнання справедливої вартостi  -2 067  

 2Рекласифiкацiя  -684  

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з податку на прибуток  0 3389 3389 

 2Рекласифiкацiя  719  

 3. Виправлення помилок  2670  

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами  2654 -1589 1065 

 2.Рекласифiкацiя  -1462  

 3. Виправлення помилок  -3  

 4. Визнання справедливої вартостi  -124  

Iнша дебiторська заборгованiсть  337 -49 288 

 2Рекласифiкацiя  -44  

 4. Визнання справедливої вартостi  -5  

Iншi оборотнi активи 1. Невiдповiднiсть критерiям визнання 679 -679 0 

Витрати майбутнiх перiодiв 2. Рекласифiкацiя 59 -59 0 

Необоротнi активи та групи вибуття 2. Рекласифiкацiя 9 -9 0 

Усього активи     -13 080  

Вiдстроченi податковi зобов'язання 5 Оцiнка у вiдповiдностi до МСФЗ 32849 -64 32785 

Довгостроковi позики 6. Дисконтування довгострокової заборгованностi 83 330 - 14 

482 68 848 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  27755 -4817 22938 

 3. Помилка пiд час визнання заборгованостi  68  

 2. Рекласифiкацiя  -4740  

 7. Закiнчення строку позовної давнини  -146  

Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв 1 Невiдповiднiсть критерiям 

визнання  23616  -805 22811 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом 3. Виправлення помилок 222 -121

 101 

Поточнi зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними 

для продажу 3. Виправлення помилок 131 -16 115 

Iншi поточнi зобов'язання  515 4379 4894 

 2. Рекласифiкацiя  4749  

 1 Невiдповiднiсть критерiям визнання  -363  

 3. Виправлення помилок  -7  



Усього зобов'язання  15 927  

Разом активи плюс зобов'язання  2 847 х 

Iнший додатковий капiтал 1. Списання, невiдповiднiсть критерiям визнання 144981

 -144981 0 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)  - -175525 147828 -27 697 

Разом власний капiтал   2 847 х 

 

Пояснення до узгодження фiнансового стану на дату переходу на МСФЗ. 

 

1 Невiдповiднiсть критерiям визнання активом: нематерiальнi активи 232 тис. грн., 

незавершене будiвництво - 461 тис. грн., основнi засоби, в тому числi, якi є державною 

власнiстю та малоцiннi необоротнi активи  - 1036 тис. грн., Списання iншого додаткового 

капiталу 144981 тис. грн. внаслiдок невiдповiдностi критерiям визнання. 

Списання суми ПДВ, яка врахована у залишках по авансам виданим та iнших поточних 

зобов'язаннях в розмiрi 363  тис. грн., а також врахована у залишках авансiв отриманих та iнших 

оборотних активах у розмiрi 679 тис. грн.  

2 Перекласифiкацiястатей звiту:  

- до складу основних засобiв включенi незавершене будiвництво, незавершене виробництво, 

передплати за основнi засоби з урахуванням резервiв на знецiнення,16 834 тис. грн., 

- частина основних засобiв переведена до складу iнвестицiйного майна 305 тис. грн., 

- до складу запасiв вiднесено передплату за запаси з урахуванням резерву вiд знецiнення 206 

тис. грн., та необортнi активи, призначенi для продажу з подальшим нарахуванням резерву на 

знецiнення, 9 тис. грн. 

- витрати майбутнiх перiодiв врахованi у складi дебiторської заборгованостi за виданими 

авансами 59 тис. грн.  

- дебiторську та кредиторську заборгованiсть було пере класифiковано мiж вiдповiдними 

статтями активiв та зобов'язань 

3 Помилки виправлялись внаслiдок: 

- несвоєчасного визнання активiв у перiод у частинi розрахункiв з бюджетом по податках та за 

податком на прибуток, (2070) тис. грн. та 2670 тис. грн., 

- не нарахування амортизацiї на законсервованi основнi засоби 835 тис. грн., 

- несвоєчасного визнання кредиторської заборгованостi 52 тис. грн. 

4 Активи визнавались з урахуванням справедливої вартостi шляхом нарахування резервiв 

на знецiнення  

5 Оцiнка вiдстрочених податкiв у вiдповiдностi до МСФЗ 

6 Дисконтування довгострокової заборгованостi вiдповiдно до МСБО 39 

7 Списано кредиторську заборгованiсть, щодо якої минув строк позливаної давнини. 

 

Узгодження власного капiталу на 31 грудня 2011 та 2010 рокiв та прибутку за роки, що 

закiнчилися цими датами у фiнансовiй звiтностi за ПСБО та за МСФЗ, надане наступним чином: 

(тис. грн.) 

Показники узгодження 2011 2010 

 капiтал прибуток капiтал прибуток 

Данi звiтностi за ПСБО 23 081 (6 443) 29 430 17 282 

Змiни за рахунок невiдповiдностi критерiям визнання (3 510) (711) (1 427) 152 

Резерви на знецiнення запасiв (8 426) (4 747) 383 345 

Дооцiнка необоротних активiв 23 470 - - - 

Знецiнення необоротних активiв (126 115) (126 115) - - 

Змiни у вiдстрочених податках (9 683)   (35870)  - 

Визнання довгострокової заборгованостi за справедливою (амортизованою вартiстю) 44 

871 34 556 10 315 (4 168) 



Визнання запасiв за справедливою вартiстю  (268) (33) 4087 4 125 

Зменшення корисностi дебiторської заборгованостi (14 309) (8 104) (14 303) (4 

129) 

Помилка у перiодi визнання доходу (862) (862) (47) (47) 

Помилка у перiодi визнання витрат (3 916) 1 201 (13) (13) 

Донарахування амортизацiї (1 523) (1 523) (1691) (855) 

Донарахування податку на прибуток  - - (769) (253) 

Доходи з податку на прибуток - - 21323 21 323 

Витрати з податку на прибуток 19 908 19 908 - - 

Разом змiн (80 363) (86 430) (18 012) 16 480 

Данi звiтностi за МСФЗ (57 282) (92 873) 11 418 33 762 

 

 

3. Iстотнi облiковi полiтики 

 

Основнi засоби 

 

Пiдприємство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою 

використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних 

i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких 

бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 1 000 грн.(2011 рiк), 2500 грн. (2012 рiк). 

Первiсно Пiдприємство оцiнює основнi засобi за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена 

амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Дооцiнка, яка входить до 

складу власногокапiталу, переноситься до нерозподiленогоприбутку, щомiсячно.Витрати на 

позики, пов'язанiбезпосередньо з будiвництвомквалiфiкацiйного активу, якщо для 

доведенняостаннього до стану використання за призначеннямзнадобитьсязначнийперiод часу, 

пiдлягаютькапiталiзацiї. 

Амортизацiя по об'єктам основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом, виходячи зi 

строку корисного використання об'єкта. Нарахування амортизацiї починається з дати придбання 

або коли актив стає придатним до використання, у випадках самостiйного будiвництва активiв, з 

дати завершення будiвництва и доведення активу до готовностi його використання. Амортизацiя 

на землю не нараховується. Щорiчнi норми нарахування амортизацiї наведено нижче: 

 

Категорiя активу Щорiчнi норми амортизацiї, вiдсоток 

Будiвлi 3,03 

Споруди 10 

Устаткування, прилади, iнвентар 10 

Транспортнi засоби 25 

Комп'ютерна  технiка 25 

 

Починаючи з 31.12.11р. керiвництвовирiшилооблiковуватиосновнiзасоби за переоцiненою 

сумою, яка є справедливою вартiстюосновнихзасобiв. Тобто, 

пiдприємствоздiйснилооцiнкуосновнихзасобiв за справедливою вартiстю на 31.12.2011р., за 

виняткомосновних засобiв за iнв. № 2040, 2041, 3004, 3038, 7328, 51489. Первiсна вартiсть не 

переоцiнених основних засобiв складає на 31.12.11  555  тис. грн., знос 486 тис. грн. У 

подальшомуосновнiзасобиоцiнюються за їх справедливою вартiстю.  

На 30.11.12 пiдприємство здiйснило оцiнку основних засобiв (у т.р. iнвестицiйної нерухомостi) 

за справедливою вартiстю, за винятком основних засобiв за iнв.  № 3602, 2002, 2037, 2038, 2040, 

2041, 7328, 51489. Первiсна вартiсть не переоцiнених основних засобiв складає на 31.12.12   6 

037 тис.грн., знос 255тис.грн. 

Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного 



використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. 

Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої 

актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання 

активу. 

Земля не амортизується, оскiльки неможливо надiйно оцiнити строк її корисного використання. 

Подальшi витрати.Пiдприємство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв 

витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати 

визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних 

засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу. 

Витрати на капiтальний ремонт (модернiзацiю, реконструкцiю) додаються до балансової 

вартостi об'єкта основних засобiв при умовi, що очiкується додатковий приток майбутнiх 

економiчних вигiд, пов'язаних з таким активом, витрати можна достовiрно оцiнити. 

 

Нематерiальнi активи 

 

Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої 

амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Дiапазон термiнiв 

корисного використання нематерiальних активiв складає вiд 1 до 10 рокiв.  

Нематерiальнi активи мають обмежений або невизначений строк корисного використання. 

Нематерiальнi активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються протягом 

строку корисного використання iз застосуванням прямолiнiйного методу та оцiнюються на 

предмет наявностi ознак можливого зменшення корисностi. Строки й метод амортизацiї 

нематерiальних активiв з обмеженим строком корисного використання аналiзуються 

щонайменше наприкiнцi кожного фiнансового року. Змiна передбачуваних строкiв чи способу 

отримання прогнозованих економiчних вигод, втiлених в активах, вiдображається як змiна 

методу або перiоду амортизацiї, залежно вiд ситуацiї, й облiковується як змiна облiкової оцiнки. 

Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв з обмеженим строком корисного використання 

визнаються у звiтi про прибутки та збитки в категорiї витрат вiдповiдно до функцiй активу. 

Нематерiальнi активи, якi виникають в результатi договiрних або iнших юридичних прав, 

амортизуються протягом термiну чинностi цих прав. 

Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання не амортизуються. 

Строк корисного використання нематерiального активу з невизначеним строком використання 

переглядається щорiчно з метою визначення того, наскiльки прийнятно продовжувати вiдносити 

цей актив до категорiї активiв iз невизначеним строком корисного використання. Якщо це 

неприйнятно, змiна оцiнки строку корисного використання з невизначеного на обмежений 

здiйснюється на перспективнiй основi. 

Доходи або витрати вiд припинення визнання нематерiального активу оцiнюються як рiзниця 

мiж чистою виручкою вiд вибуття активу та балансовою вартiстю активу й визнаються у звiтi 

про прибутки та збитки в момент припинення визнання цього активу.  

 

Iнвестицiйна нерухомiсть  

 

До iнвестицiйної нерухомостi Пiдприємство вiдносить будiвлi, примiщення або частини 

будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi 

послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Якщо будiвлi 

включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для 

використання у процесi дiяльностi Пiдприємства або для адмiнiстративних цiлей, в 

бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються 

окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. Якщо цi частки не можуть бути проданi 

окремо, нерухомiсть є iнвестицiйною, якщо тiльки незначна її частка у розмiрi 5 вiдсоткiв 

загальної площi утримується для використання у виробництвi або в постачаннi товарiв чи 



наданнi послуг, або для адмiнiстративних цiлей. 

Якщо обладнання є невiд'ємною частиною будiвлi або примiщення, воно включається в 

iнвестицiйну нерухомiсть. Якщо будiвля або примiщення здається в оренду разом з меблями або 

iншими активами, у справедливу вартiсть iнвестицiйної нерухомостi включається справедлива 

вартiсть таких меблiв або iнших активiв. 

Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно i в подальшому оцiнюється за собiвартiстю, включаючи 

витрати на операцiю. Оцiнка пiсля визнання (починаючи з 31.12.2011р.) здiйснюється на основi 

моделi справедливої вартостi. Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi 

iнвестицiйної нерухомостi та майна визнається в прибутку або збитку за перiод, в якому вiн 

виникає. Амортизацiя з 31.12.2011р. на такi активи не нараховується. 

 

Зменшення корисностi 

 

МСБО (IAS)36 "Зменшення корисностi активiв" вимагає вiд пiдприємства проводити аналiз 

вартостiосновних засобiв стосовно зменшення їх корисностi щоразу, коли подiї чи змiна 

обставинвказують, що залишкова вартiсть активу може бути не вiдшкодована. У випадку, коли 

залишкова вартiсть активу перевищує суму його очiкуваного вiдшкодування, у звiтi про 

прибутки та збитки визнається збиток вiд зменшення корисностi. При цьому вiдшкодовувана 

вартiсть активу дорiвнює бiльшiй з двох величин: чистiй цiнi реалiзацiї або вартостi 

використання. 

Чиста цiна реалiзацiї - це кошти, що можуть бути отриманi вiд реалiзацiї активу на комерцiйних 

засадах, в той час як вартiсть використання являє собою теперiшню вартiсть очiкуваних 

майбутнiх грошових потокiв, що будуть отриманi в результатi подальшого використання активу 

та його лiквiдацiї пiсля завершення строку експлуатацiї. Сума очiкуваного вiдшкодування 

визначається для кожного активу або, якщо це неможливо, для одиницi, що генерує грошовi 

кошти. 

Ранiше визнанi втрати вiд зменшення корисностi сторнуються, якщо були змiни в оцiнках, що 

використовувалися для визначення вартостi вiдновлення. Проте на суму, що не перевищує 

балансову вартiсть, яка могла б бути визначеною, нiякi втрати вiд знецiнення не були визнанi в 

попереднiх роках. 

Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в 

майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу 

на систематичної основi протягом строку корисного використання 

Потенцiйного збитку вiд зменшення корисностi активiв, пiдприємство не визначило, i тому не 

оцiнює суму очiкуваного вiдшкодування. 

 

Довгостроковi необоротнi активи, призначенi для продажу 

 

Пiдприємство класифiкує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова 

вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного 

використання.  

Необоротнi активи, утримуванi для продажу оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському 

облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням 

витрат на операцiї, пов'язаних з продажем. Амортизацiя на такi активи не нараховується. Збиток 

вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу до справедливої 

вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про сукупнi доходи. 

 

Оренда 

 

Визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, ?рунтується на аналiзi 

змiсту угоди. При цьому на дату початку угоди потрiбно встановити, чи залежить її виконання 



вiд використання конкретного активу або активiв, i чи переходить право користування активом 

у результатi цiєї угоди. 

Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, 

пов'язанi з правом власностi на актив. Пiдприємство як орендатор на початку строку оренди 

визнає фiнансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй 

вартостi орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) 

за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi 

розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фiнансовi 

витрати розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку 

вiдсотка на залишок зобов'язань. Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в 

тих перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi 

активи, що амортизуються, узгоджується iз стандартною полiтикою Пiдприємства щодо 

подiбних активiв. 

Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично 

залишаються у орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою 

про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. 

Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Пiдприємство визнає на прямолiнiйнiй 

основi протягом строку оренди. Витрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманi 

доходу вiд оренди, визнаються як поточнi витрати. 

 

Запаси 

 

Запаси класифiкуються за такими групами: виробничi запаси, незавершене виробництво, готова 

продукцiя, товари. 

Запаси оцiнюються за найменшою з двох величин: собiвартiстю або чистою цiною реалiзацiї.  

Чиста цiна реалiзацiї - це розрахункова продажна цiна в ходi звичайної дiяльностi за 

вирахуванням розрахункових витрат на завершення виробництва та розрахункових витрат, якi 

необхiдно понести для реалiзацiї. 

Собiвартiсть запасiв включає витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, що 

забезпечують поточне мiсцезнаходження i стан запасiв.  

Витрати на придбання запасiв складаються iз:  

- цiни придбання; 

- мита та iнших податкiв (за вирахуванням тих, котрi будуть вiдшкодованi пiдприємству); 

- витрати на транспортування, погрузку-розгрузку; 

- iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з придбаннямготовоїпродукцiї та матерiалiв. 

Витрати на переробку запасiв включають: 

- прямi витрати на оплату працi працiвникiв, безпосередньо пов'язаних з 

виробництвомпродукцiї; 

- систематично розподiленi постiйнi та змiннi виробничi накладнi витрати, що виникають при 

переробцi сировини в готову продукцiю. 

Вiднесення постiйних виробничих накладних витрат до складу витрат на переробку 

здiйснюється на основi нормальної продуктивностi виробничих потужностей. Змiннi виробничi 

накладнi витрати розподiляються на кожну одиницю продукцiї на основi фактичного 

використання виробничих потужностей. 

Iншi затрати включаються у собiвартiсть запасiв в частинi їх здiйснення для забезпечення 

поточного мiсцезнаходження i стану запасiв. 

Не включаються у собiвартiсть запасiв i визнаються у якостi витрат у перiодi виникнення: 

- понаднормативнi витрати сировини, працi та iнших виробничих витрат; 

-витрати на зберiгання, якщо тiльки вони не є необхiдними у процесi виробництва для переходу 

до наступної стадiї виробництва; 

- адмiнiстративнi накладнi витрати, що не сприяють забезпеченню поточного мiсцезнаходження 



та стану запасiв; 

- витрати на реалiзацiю. 

При списаннi у виробництво чи iншому вибуттi пiдприємство оцiнює запаси за методом ФIФО. 

Оцiнка товарiв у роздрiбнiй торгiвлi здiйснюється по методу роздрiбних цiн. 

При продажу запасiв їх балансова вартiсть визнається у якостi витрат в тому перiодi, у якому 

визнається вiдповiдна виручка.  

Сума будь-якої уцiнки запасiв до чистої цiни продажу та усi втрати запасiв визнаються 

витратами того перiоду, у якому була здiйснена уцiнка або мали мiсце втрати.  

Сума сторнування часткового списання запасiв, яка виникає в результатi збiльшення чистої цiни 

продажу, визнається як зменшення суми запасiв, якi визнанi витратами у тому перiодi, у якому 

вiдбулося сторнування.  

Запаси, що використовуються для створення необоротних активiв, включаються до їх балансової 

вартостi i визнаються витратами у складi амортизацiйних вiдрахувань протягом термiну 

корисного використання таких активiв. 

Пiдприємство визнає резерви на знецiнення запасiв виходячи iз оцiнки кiлькостi та вартостi 

нелiквiдних запасiв, якi не використовуються у виробництвi бiльше одного року. 

 

Фiнансовi iнструменти та iнвестицiї 

 

Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли 

воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з 

придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою 

розрахунку. Пiдприємство визнає таки категорiї фiнансових iнструментiв: 

- фiнансовий актив, доступний для продажу -акцiї з вiдсотком володiння до 20%; 

- iнвестицiї, утримуванi до погашення - облiгацiї та векселя; 

- дебiторська заборгованiсть; 

- фiнансовi зобов'язання, оцiнене за амортизованою вартiстю - кредити банкiв. 

Пiд час первiсного визнання фiнансовi активи й зобов'язання спочатку визнаються за 

справедливою вартiстю плюс витрати на проведення операцiї. Справедливу вартiсть при 

первiсному визнаннi найкращим образом пiдтверджує цiна операцiї. Прибуток або збиток при 

первiсному визнаннi враховується тiльки при виникненнi рiзницi мiж справедливою вартiстю й 

цiною операцiї, що можуть пiдтвердити поточнi ринковi операцiї з такими ж iнструментами або 

методи оцiнки, при застосуваннi яких використовуються тiльки наявнi ринковi данi, iнструмент. 

Пiсля первiсного визнання фiнансовi зобов'язання, кредити й дебiторська заборгованiсть, а 

також активи, утримуванi до погашення оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. 

Амортизована собiвартiсть розраховується з використанням методу ефективної процентної 

ставки, а для фiнансових активiв визначається за винятком збиткiв вiд знецiнення, якщо такi є. 

Справедлива вартiсть фiнансових зобов'язань розраховується шляхом дисконтування майбутнiх 

грошових потокiв за договором по поточнiй ринковiй процентнiй ставцi для аналогiчних 

фiнансових iнструментiв. 

Прибуток i збитки вiд змiни справедливої вартостi активiв, що є в наявностi для продажу, 

визнаються безпосередньо у складi капiталу. 

Основнi фiнансовi iнструменти товариства представленi дебiторськоюi кредиторською 

заборгованiстю по основнiй дiяльностi, якi виникають безпосередньо у зв'язку з основною 

дiяльнiстю та заборгованiстю за довгостроковими позиками. 

Дебiторська заборгованiсть, визнається як фiнансовi активи (за виключенням дебiторської 

заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, 

за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками с бюджетом). 

Пiдприємствовидiляєкороткострокову (до 1 року) i довгострокову(довше 1 року) 

дебiторськузаборгованiсть. 

Пiдприємствокласифiкуєдебiторськузаборгованiсть по наступних видах: 



- торговельнадебiторськазаборгованiсть 

- iншадебiторськазаборгованiсть. 

Дебiторська заборгованiсть первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi 

витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть 

оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, з застосуванням методу абсолютної суми сумнiвної 

заборгованостi. Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення 

корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням 

рахунку резервiв.Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця 

мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. 

Якщо є об`єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова 

вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв. 

Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi 

аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка на думку Пiдприємства достатня для покриття 

понесених збиткiв. Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення 

корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням 

рахунку резервiв. Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця 

мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, 

Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi 

аналiзу дебiторiв та вiдображає суму в розмiрi 100 % суми термiн виникнення, якої перебiльшує 

1 рiк. 

Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо у наступному перiодi сума збитку вiд 

зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об`єктивно пов`язаним з подiєю, 

яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд 

зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування 

визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi 

вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Безнадiйнi борги списуютьсяпротягом того року, коли вони такими визнанi. 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть за виданими позиками працiвникам визнається за 

амортизованою вартiстю у разi, якщо її сума є суттєвою i складає бiльше 5 % вартостi активiв, 

вiдображених у балансi. 

 

Довгострокова кредиторська заборгованiсть визнається як фiнансовi зобов'язання.   

Пiдприємствовидiляєкороткострокову (до 1 року) i довгострокову(довше 1 року) кредиторську 

заборгованiсть. 

Пiдприємствокласифiкує кредиторську заборгованiсть по наступних видах: 

- поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями, 

- торгiвельна кредиторська заборгованiсть, 

- заборгованiсть перед бюджетом за податком на прибуток, 

- iнша кредиторська заборгованiсть. 

Первiсно довгострокова заборгованiсть визнається за справедливою вартiстю, яка дорiвнює 

дисконтова нiй сумi платежiв. У подальшому суми фiнансових зобов'язань вiдображаються за 

амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотка, та будь-яка рiзниця мiж 

чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом 

перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка. 

Фактично пiдприємство отримало кредити вiд Мiжнародної органiзацiї Фiнський фонд по 

промисловому сприянню, яка надає запозичення з урахуванням ставки вiдсотку у розмiрi 

EURIBOR+5.5%. 

Враховуючи, що надана ставка за кредитом є фактично ринковою, тобто такi кредити iз 

вiдповiдними умовами надаються органiзацiєю публiчно, при розрахунку  амортизованої 

вартостi використовувалась ставка дисконтування 5%. 

 



 

Згортання фiнансових активiв та зобов'язань 

 

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Пiдприємство має юридичне право 

здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати 

актив та виконати зобов'язання одночасно. 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

 

З метою складання Звiту про рух грошових коштiв до складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв 

включають: готiвку в касi, депозитнi рахунки до запитання та iнвестицiї в короткостроковi 

ринковi грошовi iнструменти. 

Депозити, термiном погашення до трьох мiсяцiв, розцiнюються Пiдприємством як еквiваленти 

грошових коштiв. 

 

Забезпечення 

 

Забезпечення визнаються, коли в результатi певної подiї в минулому пiдприємство має 

юридичнi або добровiльно взятi на себе зобов'язання, для врегулювання яких з великим 

ступенем iмовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi майбутнi економiчнi 

вигоди, i суму зобов'язання можна достовiрно оцiнити. Забезпечення оцiнюються за поточною 

вартiстю, виходячи з найкращої оцiнки керiвництвом витрат, необхiдних для врегулювання 

поточних зобов'язань на кiнець звiтного перiоду.  

Забезпечення переоцiнюються щорiчно. Змiни у забезпеченнях, що виникають з плином часу, 

вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки щорiчно у складi доходiв та витрат. Iншi змiни у 

забезпеченнях, пов'язанi зi змiною очiкуваного процесу врегулювання зобов'язань або 

орiєнтовної суми зобов'язання, або змiнами ставок дисконтування, вiдображаються як змiна 

облiкової оцiнки у перiодi, коли такi змiни вiдбулись, за винятком зобов'язань з вибуття активiв, 

що вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки.   

 

Виплати працiвникам 

 

Пiдприємство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля 

вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Пiдприємство визнає очiкувану вартiсть 

короткострокових виплат працiвникам як забезпечення вiдпусток пiд час надання працiвниками 

послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. 

 

Пенсiйнi зобов'язання 

 

Вiдповiдно до МСБО (IAS) 19 "Виплати працiвникам" програми виплат по закiнченнi трудової 

дiяльностi класифiкуються як програми з визначеним внеском або програми з визначеною 

виплатою залежно вiд економiчної сутностi програми, яка випливає з її основних умов. 

Програми з визначеним внеском - це програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi, згiдно з 

якими суб'єкт господарювання сплачує фiксованi внески окремому суб'єктовi господарювання 

(фонду) i не матиме юридичного чи конструктивного зобов'язання сплачувати подальшi внески, 

якщо фонд не матиме достатньо активiв для сплати всiх виплат працiвникам, пов'язаних з їхнiми 

послугами у поточному та попереднiх перiодах. Згiдно з програмами з визначеним внеском:  

а) юридичне або конструктивне зобов'язання суб'єкта господарювання обмежується сумою, яку 

вiн погоджується внести до фонду. Отже, сума виплат, що її отримає працiвник по закiнченнi 

трудової дiяльностi, визначається за сумою внескiв, сплачених суб'єктом господарювання (а 

також, можливо, й працiвником) до програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi або до 



страхової компанiї, разом iз прибутками вiд iнвестування внескiв;  

б) як наслiдок, на працiвника припадає актуарний ризик (виплати будуть меншими за очiкуванi) 

та iнвестицiйний ризик (iнвестованих активiв буде недостатньо для забезпечення очiкуваних 

виплат). 

Враховуючи дiюче законодавство України, пенсiйна програма з визначеним внеском 

здiйснюється за участю працедавцiв України. МСБО (IAS) 19 вимагає, що суб'єктовi 

господарювання слiд класифiкувати програми за участю кiлькох працедавцiв як програми з 

визначеним внеском або програми з визначеною виплатою згiдно з умовами програми 

(включаючи будь-яке конструктивне зобов'язання, яке виходить за межi офiцiйних умов) з 

облiковуванням своєї пропорцiйної частки зобов'язання за визначеними виплатами, активiв 

програми та витрат.  

Зважаючи на те, що пiдприємство не може розрахувати свою пропорцiйну частку зобов'язання 

за визначеними виплатами, активiв програми та витрат, пов'язаних з програмою, облiк програми 

вiдповiдно до МСБО (IAS) 19 ведеться як програми з визначеним внеском. 

Сума майбутнiх виплат пенсiї робiтникам за списком № 1, 2 на дату фiнансової звiтностi 

враховується пiдприємством як резерв на виплати за пенсiйними зобов'язаннями вiдповiдно до 

вимог МСФО (IAS) 37 "Резерви, умовнi зобов'язання, умовнi активи". 

Пiдприємство передивляється i коригує суму забезпечень на кожну звiтну дату 

 

Дивiденди 

 

Дивiденди, визначенi управлiнським персоналом, не вираховуються з величини нерозподiленого 

прибутку до моменту затвердження їх суми на загальних рiчних зборах акцiонерiв. 

 

Умовнi зобов'язання та активи 

 

Пiдприємство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, 

коли надходження економiчних вигод є ймовiрним. 

Пiдприємство не визнає умовнi зобов'язання у фiнансовiй звiтностi за винятком випадкiв, коли 

ймовiрнiсть вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди не є вiддаленою а також 

суму цих зобов'язань можна достатньо достовiрно оцiнити. 

Пiдприємство розкриває iнформацiю про них в примiтках до фiнансової звiтностi крiм випадкiв, 

коли можливiсть вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди є малоймовiрною. 

 

Доходи та витрати 

 

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Доходи визнаються, коли iснує 

впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод пiдприємства, 

а сума доходу може бути достовiрно визначена.  

Дохiд за вирахуванням вiдповiдних податкiв визнається в перiодi, коли покупцю були 

вiдвантаженi товари чи наданi послуги. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент 

виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня 

завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. 

Пiдприємство отримує доходи вiд основного та iнших видiв дiяльностi. До складу доходiв, що 

пов'язанi з основним видом дiяльностi належать доходи вiд розподiлення та постачання 

електричної енергiї. 

До складу доходiв, що отриманi вiд iнших видiв дiяльностi належать доходи вiд реалiзацiї 

запасiв та вiд надання робiт (послуг) структурними пiдроздiлами пiдприємства. 

Процентнi доходи та витрати визнаються за методом нарахування на момент отримання доходiв 

або здiйснення витрат. 

 



Визнання собiвартостi реалiзованої продукцiї та iнших витрат 

 

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi 

доходи.  

 

Витрати на позики 

 

Пiдприємство не капiталiзує витрати на позики, в зв'язку з тим, що на визначення заказу 

виробництво якого може бути квалiфiкованим активом потребує значних трудовитрат, що не є 

доцiльним. Тому витрати по позикам, визнаються як витрати перiоду. 

 

Операцiї в iноземнiй валютi 

 

Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну 

Нацiонального банку України на дату проведення операцiй. 

Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за 

вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. На дату балансу немонетарнi статтi, якi 

оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземною валютi, вiдображаються за курсом на дату 

операцiї, немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, 

вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що 

виникли при перерахунку за монетарними статтями визнаються в прибутку або збитку втому 

перiодi, у якому вони виникають.  

Пiдприємство використовувало обмiннi курси на дату балансу: 

 

Показник 31.12.2011 31.12.2012 

Гривня/ 1 долар США 7,9898 7,993 

Гривня/ 1 євро 10,298053 10,537172 

Гривня/ 1 росiйський рубль 0,24953 0,26316 

 

Податок на прибуток 

 

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого 

податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi 

(вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтнiй перiод. Поточнi витрати 

Пiдприємства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в 

основному чинних) на дату балансу. Вiдстрочений податок розраховується за балансовим 

методом облiку зобов'язань, та являє собою податковi активи або зобов'язання, що виникають в 

результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх 

податковою базою. 

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що 

пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi 

наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути 

використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених 

податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не 

iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити 

використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково. 

Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть 

застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. Пiдприємство визнає 

поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтнiй 

перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у 

власному капiталi або вiд об'єднання бiзнесу. Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi 



податки у капiталi, якщо податок вiдноситься до статей, якi вiдображено безпосередньо у 

власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi. 

 

Операцiї з пов'язаними сторонами 

 

Згiдно до МСБО (IAS) 24 "Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн", зв'язанi сторони 

включають: 

- пiдприємства, якi прямо або непрямо через одного чи бiльше посередникiв контролюють або 

перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з пiдприємством, 

яке звiтує (сюди входять холдинговi компанiї, дочiрнi пiдприємства або спорiдненi дочiрнi 

пiдприємства); 

- асоцiйованi компанiї - пiдприємства, на дiяльнiсть яких iнвестор має суттєвий вплив i якi не 

являються нi дочiрнiми, нi спiльним пiдприємством iнвестора; 

- фiзичних осiб, якi прямо або непрямо володiють суттєвим вiдсотком голосiв у пiдприємствi, 

що звiтує i в результатi мають суттєвий вплив на це пiдприємство, а також близьких членiв 

родини кожної такої фiзичної особи; 

- провiдного управлiнського персоналу, тобто тих осiб, що мають повноваження та є 

вiдповiдальними за планування, керування та контроль дiяльностi пiдприємства, що звiтує, в 

тому числi директорiв та керiвникiв компанiй i близьких членiв родин таких осiб; 

- пiдприємств, в яких суттєвий вiдсоток голосiв належить, прямо або непрямо, особi, зазначенiй 

в пунктах (в) чи (г), чи тi, на дiяльнiсть яких така особа здатна здiйснювати суттєвий вплив. Це 

охоплює пiдприємства, що належать директорам або головним акцiонерам пiдприємства, яке 

звiтує, i пiдприємства, що мають члена провiдного управлiнського персоналу разом з 

пiдприємством, яке звiтує. 

Рiшення про те якi сторони являються зв'язаними приймають не тiльки на основi їх юридичної 

форми, але i виходячи з характеру стосункiв зв'язаних сторiн. 

До зв'язаних сторiн пiдприємства входять пiдприємства, що прямо або непрямо, через одне або 

бiльше пiдприємств, контролюють пiдприємство чи контролюються ним, чи контролюються 

спiльно з пiдприємством та/або керiвництвом пiдприємства. 

Пов'язаною стороною пiдприємства є Приватне акцiонерне товариство "Запорiжжя Кран 

Холдинг". 

 

Звiтнiсть за сегментами 

 

Первинна сегментацiя господарської дiяльностi пiдприємства - сегментацiя за типом дiяльностi, 

вторинна - географiчна сегментацiя.  

Первинна сегментацiя за типом дiяльностi здiйснюється на пiдставi управлiнської структури i 

структури внутрiшньої звiтностi. Згiдно вимогам МСФО (IFRS) 8 iнформацiя по сегментах 

розкривається в розрiзi компонентiв пiдприємства, результати дiяльностi яких керiвництво 

контролює i аналiзує при прийняттi ним операцiйних рiшень. Такi компоненти (операцiйнi 

сегменти) визначаються на основi внутрiшнiх звiтiв, якi регулярно аналiзуються головною 

вiдповiдальною особою пiдприємства - генеральним директором пiдприємства, що приймає 

операцiйнi рiшення при розподiлi ресурсiв мiж сегментами i при оцiнцi результатiв їх дiяльностi. 

В результатi дiяльностi сегменту до активiв i зобов'язань включаються статтi, якi  безпосередньо 

вiдносяться до сегменту i розподiляються на пiдставi об?рунтованих   оцiнок. Не розподiляється 

мiж сегментами вартiсть iнвестицiй, позик, кредитiв, доходiв та витрат, що до них вiдносяться, 

доходiв та витрат, пов'язаних з управлiнням пiдприємством, активiв та зобов'язань з податку на 

прибуток.  

Звiтним сегментом вважається-реалiзацiяпiдйомно-транспортного устаткування. 

Прiоритетнимзвiтним сегментом вважається - господарський сегмент 

При наданнi iнформацiї по географiчних сегментах, виручка по сегментах визначається, 



виходячи з мiсця розташування покупцiв. Вiднесення активiв до конкретних сегментiв 

здiйснюється за принципом мiсця розташування активiв.  

 

Подiї пiсля звiтного перiоду 

 

Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду, що надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан 

Компанiї на кiнець звiтного перiоду (коригуючi подiї), вiдображаються у консолiдованiй 

фiнансовiй звiтностi. Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду, якi не є коригуючими подiями, 

вiдображаються у Примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони є суттєвими. 

 

3.5. Перше застосування МСФЗ 

 

Пiдприємство прийняло рiшення скористатися звiльненнями, якi передбаченi МСФЗ (IFRS) 1, 

для пiдприємств, якi вперше застосовують МСФЗ, i вiдобразило свої основнi засоби за 

iсторичною вартiстю (складається з цiни придбання або вартостi виробництва) за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї станом на 31 грудня 2011 року у перехiдному балансi. Така 

справедлива вартiсть була прийнята Пiдприємством як умовна вартiсть на дату переходу на 

МСФЗ. 

РМСБО випустила велику кiлькiсть поправок до стандартiв, перелiк яких наведено у таблицi 

 

Назва Статус Дата першого випуску редакцiї стандарту Дата набрання чинностi (рiчнi звiтнi 

перiоди, що починаються на зазначену дату або пiсля неї) 

Набирають чинностi для рiчних (i промiжних) звiтних перiодiв, що закiнчуються 31 грудня 2012 

р. i пiсля цiєї дати 

Поправка до МСФЗ (IFRS) 7 "Розкриття iнформацiї-Передача фiнансових активiв"  Обов'язкова 

для застосування жовтень 2010  1 липня 2011 

Поправка до МСФЗ (IFRS) 1 "Значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат для компанiй, що 

вперше застосовують МСФЗ"  Обов'язкова для застосування грудень 2010 1 липня 2011 

Поправки до МСФЗ (IAS) 12 "Вiдкладенi податки - Вiдшкодування активу, що лежить в основi 

вiдкладеного податку" Обов'язкова для застосування грудень 2010 1 сiчня 2012 

Набирають чинностi для рiчних (i промiжних) звiтних перiодiв, що закiнчуються 31 грудня 2013 

або пiсля цiєї дати 

МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" (в редакцiї 2009 р.)  Допускається дострокове 

застосування  листопад 2009   1 сiчня 2015  

МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" (в редакцiї 2010 р.)  Допускається дострокове 

застосування  жовтень 2010.  1 сiчня 2015  

МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть"  Допускається дострокове застосування 

 травень 2011 р  1 сiчня 2013  

МСФЗ (IFRS) 11 "Угоди про спiльну дiяльнiсть"  Допускається дострокове застосування  

 травень 2011 р 1 сiчня 2013  

МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших компанiях" 

 Допускається дострокове застосування  травень 2011 р  1 сiчня 2013  

МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка справедливої вартостi"  Допускається дострокове застосування 

 червень 2011  1 сiчня 2013 

МСФЗ (IAS) 27 (в новiй редакцiї) "Окрема фiнансова звiтнiсть"  Допускається дострокове 

застосування  травень 2011 р  1 сiчня 2013  

МСФЗ (IAS) 28 (в новiй редакцiї) "Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства" 

 Допускається дострокове застосування  травень 2011 р  1 сiчня 2013  

Поправка до МСФЗ (IAS) 1 "Подання статей iншого сукупного доходу"  Допускається 

дострокове застосування  червень 2011р  1 липня 2012 

МСФЗ (IAS) 19 (в новiй редакцiї) "Виплати працiвникам" Допускається дострокове 



застосування  червень 2011  1 сiчня 2013 

Поправка до МСФЗ (IAS) 32 "Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань" 

 Допускається дострокове застосування  грудень 2011  1 сiчня 2014 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 "Розкриття iнформацiї-Взаємозалiк фiнансових активiв та 

фiнансових зобов'язань"  Допускається дострокове застосування   грудень 2011  1 сiчня 2013 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 i МСФЗ (IFRS) 9 "Дати обов'язкового застосування та перехiднi 

вимоги до розкриття iнформацiї"  Допускається дострокове застосування  грудень 2011  1 

сiчня 2015 

Iнтерпретацiя IFRIC 20 "Облiк витрат на розкривнi роботи на етапi видобутку на вiдкритому 

руднику"  Допускається дострокове застосування  жовтень 2011  1 сiчня 2013 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 "Позики, наданi державою"  Допускається дострокове 

застосування  березень 2012  1 сiчня 2013 

Щорiчний цикл "Удосконалення МСФЗ (2009 - 2011 рр..)" Допускається дострокове 

застосування  н / п  1 сiчня 2013  

 

РМСБО випустила велику кiлькiсть поправок до МСБО (IAS)19 "Виплати працiвникам" - вiд 

основних змiн, як, наприклад, усунення "коридорного методу" i концепцiя очiкуваних 

надходжень за активами пенсiйної програми, до спрощених роз'яснень i формулювань. 

Очiкується, що компанiї будуть повиннi визнавати актуарнi прибутки та збитки у складi iншого 

сукупного доходу. Поправка набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 

сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати. Враховуючи те, що пiдприємство не може розрахувати свою 

пропорцiйну частку зобов'язання за визначеними виплатами активiв програми та витрат, 

пов'язаних з програмою, облiк програми вiдповiдно до МСБО (IAS) 19 ведеться як програми з 

визначеним внеском. Таким чином пiдприємство очiкує, що нова редакцiя стандарту не матиме 

впливу на фiнансову звiтнiсть пiдприємства. 

У результатi опублiкування МСФЗ (IFRS) 10 i МСФЗ (IFRS) 12, МСБО (IAS) 27 "Окрема 

фiнансова звiтнiсть" обмежується вказiвками щодо облiку дочiрнiх, спiльно контрольованих та 

асоцiйованих компанiй тiльки в окремiй фiнансовiй звiтностi. Поправка набуває чинностi для 

рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати. Вiтається 

дострокове застосування даного стандарту. Розкриття частини iнформацiї вiдповiдно до цього 

МСФЗ не вимагає вiд компанiй виконання всiх вимог стандарту i дострокового застосування 

МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 11, МСФЗ (IAS) 27 (в редакцiї 2011 р.) та МСФЗ (IAS) 28 ( в 

редакцiї 2011 р.). На дiяльнiсть пiдприємства даний стандарт не має впливу. 

У результатi опублiкування МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть" i МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття 

iнформацiї про частки участi в iнших компанiях" назва МСБО (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi 

компанiї" змiнилася на МСБО (IAS)  28 "Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та спiльнi 

пiдприємства". Нова редакцiя стандарту описує застосування методу дольової участi не тiльки 

до iнвестицiй в асоцiйованi компанiї, але й до iнвестицiй у спiльнi пiдприємства. Поправка 

набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї 

дати. Пiдприємство не має iнвестицiй у спiльних пiдприємствах, i очiкується, що нова редакцiя 

стандарту не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть пiдприємства. 

Поправки до МСБО (IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти: подання" уточнюють визначення термiну 

"має на поточний момент юридично забезпечене право згортати визнанi суми" . Поправки також 

уточнюють застосування критерiїв згортання, передбаченi МСБО (IAS) 32, то розрахункових 

систем (наприклад, системи центральної клiрингової палати), що застосовують механiзми 

валових розрахункiв, що не є одночасними. Очiкується, що цi поправки не матимуть впливу на 

фiнансовий стан або результати дiяльностi пiдприємства. Поправки набувають чинностi для 

рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2014 р. або пiсля цiєї дати. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi" вимагають, щоб органiзацiї, що вперше застосовують МСФЗ, застосовували вимоги 

МСБО (IAS) 20 "Облiк державних грантiв i розкриття iнформацiї про державну допомогу" 



перспективно до державних позик, що iснують на дату переходу на МСФЗ. Компанiї можуть 

вирiшити застосовувати вимоги МСФЗ (IFRS) 9 (або МСБО (IAS) 39, залежно вiд обставин) та 

МСБО (IAS) 20 до державних позик ретроспективно, якщо необхiдна для цього iнформацiя була 

отримана на час первiсного облiку такої позики. Виключення звiльняє органiзацiї, що вперше 

застосовують МСФЗ вiд ретроспективної оцiнки державних позик з процентною ставкою нижче 

ринкової. Поправка набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 

р. або пiсля цiєї дати. Поправка не має впливу на пiдприємство, оскiльки пiдприємство не 

залучає жодних державних грантiв або допомоги. 

Стандарт МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" був опублiкований у листопадi 2009 року i 

визначає, яким чином компанiя повинна класифiкувати та оцiнювати свої фiнансовi 

iнструменти, включаючи деякi змiшанi договори. Стандарт вимагає, щоб усi фiнансовi активи 

були класифiкованi на основi дiючої бiзнес-моделi компанiї, що використовується для 

управлiння фiнансовими активами, i характеристик договiрних потокiв грошових коштiв, що 

генеруються фiнансовим активом. При первiсному визнаннi фiнансовi активи оцiнюються за 

справедливою вартiстю плюс (у випадку, якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi 

активи переоцiнюванi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток) витрати, 

безпосередньо пов'язанi зi здiйсненням операцiї. Для подальшої оцiнки необхiдно 

використовувати амортизовану вартiсть або справедливу вартiсть.  Крiм цього, вимоги МСФЗ 

(IFRS) 9 удосконалюються та спрощують пiдхiд до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв у 

порiвняннi з вiдповiдними вимогами МСБО (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та 

оцiнка". Цi вимоги передбачають послiдовний пiдхiд до класифiкацiї фiнансових активiв i 

замiнюють численнi категорiї фiнансових активiв, визначених у МСБО (IAS) 39, кожний з яких 

має свої власнi критерiї класифiкацiї. Вони також встановлюють один метод визначення 

зменшення корисностi, замiнюючи численнi методи визначення зменшення корисностi, 

передбаченi у МСБО (IAS) 39, що виникають у зв'язку з рiзними категорiями класифiкацiї.  

Поправки до МСФЗ (IFRS) 9, опублiкованi в груднi 2011 р., змiнили дату обов'язкового 

застосування: згiдно з поправками стандарт повинен застосовуватися не до рiчних звiтних 

перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 або пiсля цiєї дати, а для рiчних звiтних перiодiв, що 

починаються 1 сiчня 2015 або пiсля цiєї дати.Стандарт не матиме вплив на фiнансовий стан, 

результати дiяльностi та розкриття iнформацiї про фiнансовi iнструменти пiдприємства.  

МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" в редакцiї на листопад 2009 р. стосується лише 

фiнансових активiв. Змiненi вимоги до розкриття iнформацiї вiдображають наслiдки 

застосування стандарту для (а) компанiй, що застосовують МСФЗ вперше, i (б) iнформацiї, що 

розкривається згiдно МСФЗ (IFRS) 7 всiма iншими компанiями. Однак iншi супутнi поправки 

(до МСФЗ (IFRS) 3, МСФЗ (IFRS) 4, МСФЗ (IAS) 1, МСБО (IAS) 2, МСФЗ (IAS) 8, МСФЗ (IAS) 

12, МСФЗ (IAS) 18, МСФЗ ( IAS) 21, МСФЗ (IAS) 27, МСФЗ (IAS) 28, МСФЗ (IAS) 31, МСФЗ 

(IAS) 32, МСФЗ (IAS) 36, МСФЗ (IAS) 39, до Iнтерпретацiї IFRIC 10 i Iнтерпретацiї IFRIC 12 не 

були вiдображенi, оскiльки данi поправки привели лише до змiни термiнологiї, а також вимог до 

класифiкацiї та оцiнки, а не до змiни вимог до розкриття iнформацiї. 

МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" вводить єдину модель консолiдацiї, згiдно 

з якою поняття контролю визначається як основа консолiдацiї для усiх типiв компанiй. Цей 

стандарт встановлює вимоги для випадкiв, коли визначення контролю ускладнене, в тому числi 

для випадкiв iз потенцiйними правами голосу, правовiдносинами принципала i агента, 

контролем специфiчних активiв та обставин, за яких права голосу не є домiнуючим чинником 

при визначеннi контролю. Крiм цього, МСФЗ (IFRS) 10 вводить особливе керiвництво з питань 

правовiдносин принципала i агента. Стандарт також мiстить вимоги до облiку та процедури 

консолiдацiї, що переносяться з МСБО (IAS) 27 i залишаються незмiнними. МСФЗ (IFRS) 10 

замiнює собою вимоги до консолiдацiї, що мiстяться в ПКI (SIC) 12 "Консолiдацiя - компанiї 

спецiального призначення" i МСБО (IAS) 27 "Консолiдована i окрема фiнансова звiтнiсть", та 

набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї 

дати. Дозволяється дострокове застосування.  Стандарт не матиме вплив на фiнансовий стан, 



результати дiяльностi та розкриття iнформацiї про фiнансовi iнструменти пiдприємства.   

МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть" покращує облiк спiльної дiяльностi шляхом 

запровадження методу, що вимагає вiд сторiн спiльної дiяльностi визнання своїх прав та 

зобов'язань, що випливають iз цiєї дiяльностi. Класифiкацiя спiльної дiяльностi визначається 

шляхом оцiнки прав та зобов'язань сторiн, що випливають iз цiєї дiяльностi. Стандарт пропонує 

тiльки два види спiльної дiяльностi - спiльна операцiя та спiльне пiдприємство. МСФЗ (IFRS) 11 

також виключає пропорцiйну консолiдацiю як метод облiку спiльної дiяльностi. МСФЗ (IFRS) 

11 замiнює собою МСБО (IAS) 31 "Частки у спiльних пiдприємствах" та ПКI (SIC) 13 "Спiльно 

контрольованi пiдприємства - немонетарнi внески контролюючих учасникiв" та набуває 

чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати. 

Дозволяється дострокове застосування. Пiдприємство не є стороною жодної спiльної дiяльностi, 

й очiкується, що новий стандарт не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть пiдприємства. 

МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших компанiях", опублiкований у 

травнi 2011 року, є новим комплексним стандартом, що мiстить вимоги до розкриття iнформацiї 

про всi види iнвестицiй в iншi компанiї, включаючи дочiрнi компанiї, спiльну дiяльнiсть, 

асоцiйованi компанiї i неконсолiдованi структурованi компанiї. МСФЗ (IFRS) 12 набуває 

чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати. 

Дозволяється дострокове застосування. Пiдприємство цей стандарт у своїй дiяльностi не 

застосовує, оскiльки не має часток участi у iнших компанiях. 

У поправках до МСФЗ (IFRS) 7 "Розкриття iнформацiї - Взаємозалiк фiнансових активiв та 

фiнансових зобов'язань" не йдеться про можливiсть дострокового застосування. Однак, 

незважаючи на те, що поправка до МСФЗ (IAS) 32 "Взаємозалiк фiнансових активiв та 

фiнансових зобов'язань" є для застосування для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2014 

або пiсля цiєї дати, вона може бути застосована достроково за умови розкриття iнформацiї 

згiдно з поправками до МСФЗ (IFRS) 7. Цей стандарт не має впливу на фiнансову дiяльнiсть 

пiдприємства. 

МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка справедливої вартостi" визначає поняття справедливої вартостi та в 

рамках єдиного МСФЗ визначає структуру оцiнки справедливої вартостi i вимагає розкриття 

iнформацiї про таку оцiнку. Цей стандарт застосовується, коли iншi МСФЗ вимагають чи 

дозволяють оцiнку справедливої вартостi. Стандарт не встановлює жодних нових вимог до 

оцiнки активу чи зобов'язання за справедливою вартiстю, не змiнює перелiку об'єктiв, що 

оцiнюються за справедливою вартiстю, та не роз'яснює питання щодо внесення змiн до 

справедливої вартостi. МСФЗ (IFRS) 13 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що 

починаються 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати. Дозволяється дострокове застосування. 

Пiдприємство не має активiв та зобов'язань, облiковуваних за справедливою вартiстю, й 

очiкується, що новий стандарт не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть пiдпрємства. 

 

4. Дохiд вiд реалiзацiї 

тис.грн. 

Показник 2012 2011 2010 

Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 165912 196 413 106 436 

Дохiд вiд реалiзацiї послуг 1 009 117 39 

Всього доходи вiд реалiзацiї: 166 921 196 530 106 475 

 

5. Собiвартiсть реалiзацiї 

тис.грн. 

Показник 2012 2011 2010 

Матерiальнi витрати 117 369 130 064 56 592 

Витрати на персонал 7 479 21 416 14 693 

Амортизацiя 2 157 7 523 3 737 

Iншi 16 827 14 344 12 397 



Всього 143 832 173 347 87 419 

 

6. Адмiнистративнi витрати 

тис. грн. 

Показник 2012 2011 2010 

Витрати на персонал 4 861 4 237 4 466 

Утриманняосновнихзасобiв 106 513 419 

Витрати на охорону 1 362 928 1 258 

Амортизацiяосновнихзасобiв 475 406 450 

Iншi 7 734 6 799 5 034 

Всьогоадмiнiстративнихвитрат 14 538 12 883 11 627 

 

7. Витрати на збут 

тис. грн. 

Показник 2012 2011 2010 

Витрати на транспорт 8 823 5 075 3 902 

Витрати на персонал 0 233  457 

Амортизацiяосновнихзасобiв 0 122 213 

Iншiвитрати 1173 338 902 

Всьоговитрат на збут 9 996 5 768 5 474 

 

8. Iншi доходи 

тис. грн. 

Показник 2012 2011 2010 

Продаж оборотних активiв 2 562 2 632 1 512 

Доходи вiд операцiйної оренди активiв 1 162 1 102 1 208 

Результат перерахунку заборгованостi в iноземнiй валютi 528 11 950 15904 

Результат продажу валюти 543 375 - 

Доходи вiд iнших видiв операцiйної дiяльностi 2 058 1017 4 849 

Доходи вiд переоцiнки iнвестицiйної нерухомостi 6 097 503 - 

Доходи внаслiдок переоцiнки основних засобiв, по яких ранiше в результатi переоцiнки були 

визнанi збитки 88 572 - - 

Доходи вiд продажу вилученого капiталу  - 704 - 

Усього 101 522 18 283 23 473 

 

9. Iншi витрати 

тис. грн. 

Показник 2012 2011 2010 

Витрати при продажу вилученого капiталу - 703 - 

Собiвартiсть реалiзованих активiв 2 343 268 489 

Сплаченi штрафи 27 345 543 

Результат продажу валюти - - 33 

Знецiнення запасiв - 4 747 - 

Результат продажу заборгованостi бюджету з ПДВ - - 1 632 

Нарахування резерву сумнiвних боргiв 1 521 8 106 4 044 

Iншi операцiйнi витрати 20 503 6 056 2 245 

Знецiнення необоротних активiв 302 126 115 - 

Усього 24 133 146 340 8 986 

 

10. Фiнансовi доходи та витрати 

тис. грн. 



Показник 2012 2011 2010 

Фiнансовi доходи при первiсному визнаннi довгострокової заборгованостi  3 643 37 197 - 

Фiнансовi витрати , усього (18 684) (16 011) (18 546) 

Витрати на вiдсотки за позиками (10 169) (13 370) (14 378) 

Фiнансовi  витрати за довгостроковими зобов'язаннями (амортизацiя дисконту) (8 515) (2 

641) (4 168) 

 

11. Податок на прибуток 

 

У фiнансовiй звiтностi оподаткування поточного податку на прибуток показано вiдповiдно до 

вимог законодавства iз використанням податкових ставок та законодавчих норм, що є чинними 

або фактично набули чинностi станом на звiтну дату. 

Порiвняно з минулим роком змiнилась ставка податку. Ставка податку на прибуток у 2012 роцi 

встановлена на рiвнi 21 %, у 2013 роцi встановлена на рiвнi 19 %. 

Складовi витрат iз податку на прибуток за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 р., були такими: 

тис. грн. 

Складова витрат Сума у тому числi 

  збiльшення вiдстрочених податкових активiв збiльшення вiдстрочених 

податкових зобов'язань 

Поточний податок на прибуток 2757 - - 

Вiдстрочений податок на прибуток, пов'язаний iз виникненням i сторнуванням тимчасових 

рiзниць 2589 3623 6212 

Усього 5346 - - 

 

Узгодження мiж сумою витрат з податку на прибуток та сумою бухгалтерського прибутку за рiк, 

що закiнчився 31 грудня 2012 р., помножену на нормативну податкову ставку пiдприємства є 

таким: 

тис. грн. 

Показник 2012 

Прибуток до оподаткування 60903 

Податок на прибуток, розрахований за використовуваною ставкою (21%) 12790 

Податковi доходи (витрати), що не пiдлягають вирахуванню (10033) 

Податковi витрати 2757 

 

Рiзницi мiж витратами (доходами) з податку на прибуток та добутком облiкового прибутку 

(збитку) на застосовану ставку податку на прибуток пояснюються наявнiстю доходiв та витрат, 

що не включаються до складу податкових доходiв та податкових витрат з метою розрахунку 

податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському облiку, а також наявнiстю доходiв та 

витрат, що включаються до складу податкових доходiв та податкових витрат з метою 

визначення податкового прибутку, але не визнаються в бухгалтерському облiку. 

 

Розрахунок ефективної ставки податку: 

тис. грн. 

Показник 2012 

Прибуток до оподаткування 60903 

Податковi витрати 2757 

Вiдстроченi податки 2589 

Усього витрати з податку 5346 

Ефективна ставка податку 8,8% 

 

Складова вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань станом на 31.12.2009 



тис. грн. 

Показник Бухгалтерська база (за даними трансформацiї) Податкова база Тимчасова 

рiзниця ВПА (-), ВПЗ (+) 

(з урахуванням ставки податку 25%) 

Аванси отриманi - 22 996 (22 996) (5 749) 

Забезпечення на оплату працiвникам - 1 244 (1 244) (311) 

Аванси перерахованi1 090 - 1 090 273 

Витрати майбутнiх перiодiв 59 - 59 15 

Основнi засоби 206 268 60 649 145 620 36 405) 

Вартiсть запасiв 20 587 11 976 8 612 2 153 

Усього 32 786 

 

 

Складова вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань станом на 31.12.2010 

тис. грн. 

Показник Бухгалтерська база (за даними трансформацiї) Податкова база Тимчасова 

рiзниця ВПА (-),  

ВПЗ (+) 

(з ураху-ванням ставки податку 25%) ВПА (-), ВПЗ (+) 

(з урахуванням середньозваженої ставки податку 24%) ВПА (-), ВПЗ+-) 

(з урахуванням середньозваженої ставки податку 23,5%) 

Аванси отриманi - 37 737 (37 737) - (9 057) - 

Забезпечення на оплату працiвникам - 1 745 (1 745) - - (410) 

Основнi засоби 212 666 214 301 (1 634) (409) - - 

Аванси перерахованi3 204 - 3 204 801 - - 

Витрати майбутнiх перiодiв 84 - 84 - - 20 

Вартiсть запасiв 23 701 15 209 8 492 - 2 038 - 

Усього (7 017) 

 

Складова вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань станом на 31.12.2011 

тис. грн. 

Показник Бухгалтерська база (за даними трансформацiї) Податкова база Тимчасова 

рiзниця ВПА (-), ВПЗ (+) 

(з урахуванням ставки податку 21%) ВПА (-), ВПЗ (+) 

(з урахуванням середньозваженої ставки податку 17%) 

Аванси отриманi - 6 633 (6 633) (1 393) - 

Забезпечення на оплату працiвникам - 1 150 (1 150) (242) - 

Резерв на знецiнення запасiв - 8 420 (8 420) (1768)  

Основнi засоби 119 167 219 407 (100 240) - (17 041) 

Аванси перерахованi519 - 519 109 - 

Дооцiнка основних засобiв 28 277 - 28 277 - 4 807 

Вартiсть запасiв 803 537 266 56 - 

Усього, iз них (3 238) (12 234) 

ВПА (20 279) 

ВПЗ, нарахованi за рахунок власного капiталу 4 807 

 

Складова вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань станом на 31.12.2012 

 

При розрахунку у 2012 роцi суми вiдстрочених податкiв до складу податкових рiзниць вiднесена 

сума податкового збитку станом на 31.12.2012 у розмiрi 122 400 тис. грн.. При цьому вiдповiдно 

до параграфу 35 МСФЗ (IAS) "Податок на прибуток" вiдстрочений податковий актив слiд 



визнавати для перенесення на наступнi перiоди невикористаних податкових збиткiв за умови, 

якщо є ймовiрною наявнiсть майбутнього оподаткованого прибутку, за рахунок якого можна 

використати невикористанi податковi збитки та невикористанi податковi пiльги.  

Пiдприємством для можливостi включення до розрахунку невикористаних податкових збиткiв 

була проведена оцiнка ймовiрностi наявностi оподаткованого прибутку, за рахунок якого можна 

використати невикористанi податковi збитки , а саме розглянутi були наступнi питання: 

- пiдприємство дiйсно має достатнi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають оподаткуванню i 

вiдносяться до податкового органу, у якому зареєстровано пiдприємство 

- дiючим законодавством України не встановленi граничнi термiни погашення невикористаних 

податкових збиткiв, 

- пiдприємство має достатнi об?рунтування, що невикористанi податковi збитки будуть 

погашенi протягом наступних п'яти податкових рокiв, 

- пiдприємство має можливiсть планувати  податки , що створять оподатковуваний прибуток у 

тому перiодi, в якому можна використати невикористанi податковi збитки. 

За висновками пiдприємства усi перелiченi критерiї є можливими та будуть виконанi 

пiдприємством протягом п'яти рокiв i тому у складi тимчасових рiзниць станом на 31.12.12 

визнана сума невикористаних податкових збиткiв. 

тис. грн. 

Показник Бухгалтерська база (за даними трансформацiї) Податкова база Тимчасова 

рiзниця ВПА (-), ВПЗ (+) 

(з урахуванням ставки податку 19%) ВПА (-), ВПЗ (+) 

(з урахуванням середньозваженої ставки податку 16%) ВПА (-), ВПЗ (+) 

(з урахуванням середньозваженої ставки податку 17%) ВПА (-), ВПЗ (+) 

(з урахуванням середньозваженої ставки податку 16,3%) 

Аванси отриманi - 775 (775) (147) - - - 

Забезпечення на оплату працiвникам - 1 286 (1 286) (245) - - - 

Резерв на знецiнення запасiв - 7 837 (7 837) (1 489) - - - 

Пенсiйнi резерви - 7 934 (7 934) (176) (1 121) - - 

Податковi збитки - 122 400 (122 400) - - (20 808) - 

Нематерiальнi активи - 494 (494) - - - (81) 

Основнi засоби 251 634 212 592 39 042 - - - 6 364 

Аванси перерахованi15 - 15 3 - - - 

Дооцiнка основних засобiв 63 858 - 63 858 - - - 10 409 

Запаси 154 103 51 10 - - - 

Усього, iз них: (2 044) (1 121) (20 808) 16 692 

ВПА (17 690) 

ВПЗ, нарахованi за рахунок власного капiталу 10 409 

 

Аналiз змiн у податкових активах та зобов'язаннях показує, що основнi вiдхилення пов'язанi iз 

змiною податкової бази вартостi запасiв та основних засобiв та включення до розрахунку 

податкових збиткiв. Крiм цього на значення показника мав вплив змiни ставок податку, якi дiяли 

2012 роцi у вiдповiдностi до  податкового законодавства. 

тис. грн. 

Показник Податковi рiзницi станом на 31.12.2011 Податковi рiзницi станом на 31.12.2012

 Змiни  Змiни з урахуванням змiни ставки податку, яка дiяла у попередньому роцi 

   за рахунок прибутку за рахунок власного капiталу  

Аванси отриманi (1 393) (775) 485  (133) 

Забезпечення на оплату працiвникам (242) (245) 26  (23) 

Знецiнення запасiв (1768) (1489) 111  (168) 

Пенсiйнi резерви - (1297) (1297)   

Податковi збитки  (20808) (20808)   



Основнi засоби (17 041) 6 283 21319  (2005) 

Аванси перерахованi109 3 (96)  (10) 

Вартiсть запасiв 56 10 (41)  (5) 

Дооцiнка основних засобiв 4 807 10409 - 5602 - 

Разом (13 704) (7909) (301) 5602 (2344) 

 

12. Основнi засоби 

 

Змiни в основних засобах за роки, якi закiнчились 31 грудня, були наступними: 

тис. грн. 

Показник Група основних засобiв Всього 

 Iнвестицiйна нерухомiсть та майно Нерухо-мiсть Виробниче обладнання

 Транспор-тнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар Iншi основнi засоби Незавершенi 

капiтальнi iнвестицiї  

Первинна вартiсть 

31.12.09 35 326 685 003 53 050 1 767 4 150 2 005 16 554 797 855 

Надходження - - - - - - 9 245 9 245 

Трансфери 57 -57 - - - - - 0 

З капiтальних iнвестицiй  51 3 514 8 080 - 837 229 - 12 711 

Вибуття 19 - 593 656 48 35 12 711 14 062 

31.12.10 35 415 688 460 60 537 1 111 4 939 2 199 13 088 805 749 

Надходження 151 - - - - - 6 696 6847 

Трансфери -946 920 18 - 3 5 - 0 

Рекласифiкацiя - - 1 411 - -474 -937 - 0 

З капiтальних iнвестицiй - 8 432 5939 129 1 290 136 - 15 926 

Вибуття 405 113 178 138 92 76 15 928 16 930 

Списання вартостi у сумi зносу внаслiдок переоцiнки 27 430 527 315 31 331 857 1 974

 1 777 - 590 684 

Дооцiнка 503 12 713 9 170 633 5 223 538 - 28 780 

Знецiнення 4 156 99 260 20 205 39 2 367 88 - 126 115 

31.12.11 3 132 83 837 25 361 839 6 548 0 3 856 123 573 

Надходження - - - - 1 - 7 934 7 935 

Трансфери 391 -112 -114 - -165 - - 0 

Рекласифiкацiя - - - - - - - 0 

З капiтальних iнвестицiй 14 1 331 4 858 298 964 - - 7 465 

Вибуття 22 - 943 - 1 694 - 7 734 10 393 

Списання вартостi у сумi зносу внаслiдок переоцiнки - 2 740 3 210 262 657 -

 - 6 869 

Дооцiнка 6 097 122 889 7 581 250 732 - - 137 549 

Знецiнення 40 1 828 212 98 1 - - 2 179 

31.12.12 9 572 203 377 33 321 1 027 5 728 0 4 056 257 081 

Амортизацiя та знецiнення 

31.12.09 27 722 516 302 24 927 1 374 1 354 1 402 0 573 081 

Нараховано 224 5 368 2 964 89 247 299 - 9 221 

Трансфери 6 -6 - - - - - 0 

Вибуття 13 - 455 536 22 33 - 1 059 

31.12.10 27 939 521 664 27 436 927 1 579 1 668 0 581 213 

Нараховано 219 5 609 4101 49 431 171 - 10 580 

Трансфери -575 559 7 - 3 6 - 0 

Списання зносу внаслiдок переоцiнки 27 430 527 315 31 331 857 1 974 1 777 -

 590 684 



Вибуття 153 31 149 119 39 68 - 5559 

31.12.11 0 486 64 0 0 0 - 550 

Нараховано - 3 098 3 606 297 793   7 794 

Трансфери - - - - - - - 0 

Списання зносу внаслiдок переоцiнки - 2 740 3 210 262 657 - - 6 869 

Вибуття - - 54 - 66 - - 120 

31.12.12 0 844 406 35 70 0 0 1 355 

Чиста балансова вартiсть 

31.12.09 7 604 168 701 28 123 393 2 796 603 16 553 224 774 

31.12.10 7 476 166 796 33 101 184 3 360 531 13 088 224 536 

31.12.11 3 132 83 351 25 297 839 6 548 0 3 856 123 023 

31.12.12 9 572 202 533 32 915 992 5 658 0 4 056 255 726 

 

Дана таблиця вiдображає вартiсть основних засобiв та iнвестицiйної нерухомостi пiдприємства. 

Зведенi данi щодо вiдображення за статтею "основнi засоби" у звiтi про фiнансовий стан 

представленi нижче, у кiнцi цiєї примiтки. 

Станом на 31.12.2011 пiдприємством проведено переоцiнку основних засобiв. Для визначення 

справедливої вартостi основних засобiв незалежним оцiнювачем використовувались методичнi 

пiдходи, методи та процедури, визначенi Мiжнародними й Нацiональними Стандартами оцiнки, 

Стандартами оцiнки RICS.  

На дату переоцiнки сума накопиченої амортизацiї для всiх об'єктiв основних засобiв 

розглядалась за методом виключення з валової балансової вартостi активу чистої суми, 

перерахованої до переоцiненої вартостi активу. Збiльшення вартостi активiв внаслiдок 

переоцiнки у розмiрi 28 277 тис. грн. визнане у складi власного капiталу, збiльшення вартостi 

iнвестицiйної нерухомостi у розмiрi 503 тис. грн. визнане у складi прибутку.  Зменшення 

балансової вартостi активу в результатi переоцiнки у розмiрi 126 115 тис. грн. визнане у складi 

збитку. 

Вплив податку на прибуток, який є результатом переоцiнки основних засобiв, при проведеннi 

трансформацiї було визнано. Сума податку складає 4 893 тис. грн.  

 

Станом на 30.11.2012 пiдприємством проведено переоцiнку основних засобiв. Для визначення 

справедливої вартостi основних засобiв незалежним оцiнювачем використовувались методичнi 

пiдходи, методи та процедури, визначенi Мiжнародними й Нацiональними Стандартами оцiнки, 

Стандартами оцiнки RICS.  

На дату переоцiнки сума накопиченої амортизацiї для всiх об'єктiв основних засобiв 

розглядалась за методом виключення з валової балансової вартостi активу чистої суми, 

перерахованої до переоцiненої вартостi активу. Збiльшення вартостi активiв внаслiдок 

переоцiнки у розмiрi 42 880 тис. грн. визнане у складi власного капiталу, у розмiрi 88 572 тис. 

грн. у складi прибутку, збiльшення вартостi iнвестицiйної нерухомостi у розмiрi 6 097 тис. грн. 

визнане у складi прибутку.  Зменшення балансової вартостi активу в результатi переоцiнки у 

розмiрi 262 тис. грн. визнане у складi збитку, у розмiрi 1 877 тис.грн. як зменшення власного 

капiталу, зменшення балансової вартостi iнвестицiйної нерухомостi у розмiрi 40 тис. грн. 

визнане у складi збитку. 

Вплив податку на прибуток, який є результатом переоцiнки основних засобiв, при проведеннi 

трансформацiї було визнано. Сума податку складає 10 409 тис. грн.  

 

Результат проведеної переоцiнки основних засобiв станом на 31.12.2011р. 

(з урахуванням  рекласифiкацiї) 

(тис. грн.) 

Показник Нерухомiсть Виробниче обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, 

прилади, iнвентар Iнвестицiйна нерухомiсть та майно Разом 



Переоцiнка вартостi, у тому числi: (613 862) (44 655) (263) 1 844 (31 083) (688 

019) 

Списання вартостi у сумi зносу внаслiдок переоцiнки (527 315) (33 443) (857) (1 

639) (27 430) (590 684) 

Дооцiнка вартостi 12 713 9 692 633 5 239 503 28 780 

Знецiнення (99 260) (20 904) (39) (1 756) (4 156) (126 115) 

Списання зносу (527 315) (33 443) (857) (1 639) (27 430) (590 684) 

 

Результат проведеної переоцiнки основних засобiв станом на 30.11.2012р. 

(тис. грн.) 

Показник Нерухомiсть Виробниче обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, 

прилади, iнвентар Iнвестицiйна нерухомiсть та майно Разом 

Переоцiнка вартостi, у тому числi: 118 321 4 160 (110) 73 6 057 128 501 

Списання вартостi у сумi зносу внаслiдок переоцiнки (2 740) (3 210) (262) (657) - (6 

869) 

Дооцiнка вартостi 122 889 7 581 250 732 6 097 137 549 

Знецiнення (1 828) (211) (98) (2) (40) (2 179) 

Списання зносу (2 740) (3 210) (262) (657) - (6 869) 

 

Станом на 31.12.2011 р. у заставi пiд отриманий кредит знаходились будiвлi iнв. №№ 1007, 1009, 

1062, 1000, 1008, 1005, 1006, 1067, 1061. Балансова вартiсть вказаних об'єктiв на 31.12.2011 р. 

склала 54 256 тис.грн., знос 0 грн. 

Справедлива вартiсть основних засобiв, якi тимчасово не використовуються у зв'язкузтим, що 

знаходяться на консервацiї, склала 29 154 тис.грн., знос 14 тис. грн.,  у т.р. первiсна вартiсть 

законсервованих не переоцiнених основних засобiв 16 тис. грн., знос 14 тис. грн. 

 

Станом на 31.12.2012 р. у заставi пiд отриманий кредит знаходились будiвлi iнв. №№ 1007, 1009, 

1062, 1000, 1008, 1005, 1006, 1067, 1061. Балансова вартiсть вказаних об'єктiв на 31.12.2012 р. 

склала 141 365тис.грн., знос 388 тис.грн. 

Справедлива вартiсть основних засобiв, якi тимчасово не використовуються у зв'язкузтим, що 

знаходяться на консервацiї, склала на 31.12.12 61 188 тис.грн., знос 421 тис. грн. 

 

Зведенi данi щодо вiдображення вiдповiдно до МСФО у звiтi про фiнансовий стан основних 

засобiв та iнвестицiйної нерухомостi представленi у таблицi. 

(тис. грн.) 

Показник 2012 2011 2010 

Вартiсть основних засобiв, у тому числi 247 937 121 988 217 560 

Первiсна вартiсть 243 453 116 585 757 246 

Знос (1 355) (550) (553 274) 

Передплати за основнi засоби 1469 124 102 

Резерв на знецiнення передплати за основнi засоби (0) (7) (7) 

Рекласифiкацiя незавершеного виробництва 314 1 980 405 

Рекласифiкацiя незавершеного будiвництва 4 056 3856 13 088 

    

Справедлива (залишкова) вартiсть iнвестицiйної нерухомостi, у тому числi 9 572 3 132 7 476 

Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 9 572 3 132 35 415 

Знос iнвестицiйної нерухомостi 0 0 (27 939) 

 

13. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 

 

Станом на 31 груднядовгостроковiiнвестицiї включали: 



тис. грн. 

Назва пiдприємства Частка % 2011 Частка % 2010 

Простi iменнi акцiї ВАТ "Страхова компанiя "Оранта-Сiч" 2,725532 192 2,725532

 192 

 

В зв`язку з вiдсутнiстю активного ринку щодо акцiй ВАТ "Страхової компанiї "Оранта-Сiч" 

облiковуються за собiвартiстю з урахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. 

 

 

14. Iнвестицiйна нерухомiсть 

тис. грн. 

Показник 2012 2011 2010 

На початок перiоду 3 132 7476 7 604 

Первiсна вартiсть  3 132 35415 35 326 

Сума зносу 0 (27939) (27 722) 

Перемiщення з основних засобiв внаслiдок перекласифiкацiї (/модернiзацiя) 405 (220) 102 

Вибуття балансової вартостi (22) (252) (6) 

Нарахування амортизацiї 0 219 224 

Дооцiнка 6 097 503 - 

Знецiнення 40 4 156 - 

На кiнець перiоду 9 572 3 132 7476 

Первiсна вартiсть  9 572 3 132 35415 

Сума зносу 0 0 (27939) 

 

Сума майбутнiх мiнiмальних орендних платежiв по угодах безвiдмовної оренди складає 127,7 

тис.грн. в мiсяць, у тому числiдо одного року -127,7тис.грн. 

 

15. Запаси 

тис. грн. 

Показник 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

Запаси 38 025 37 194 30 541 22 389 

Резерв на знецiнення запасiв (7 689) (8 404) (3 553) (7 731) 

Передплата запасiв 2268 6 853 3 277 224 

Резерв на знецiнення передплати запасiв (492) (6) (14) (18) 

Незавершене виробництво 55 246 24 968 23 180 13578 

Резерв на знецiнення незавершеного виробництва (148) (16) (119) (16) 

Готова продукцiя 1 084 990 0 6 594 

Товари 10 23 11 10 

Усього 88304 61 602 53 323 35 030 

 

Станом на 31.12.2012вартiстьотриманої для переробкидавальницькоїсировини-75 901 тис.грн. 

 

 

16. Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть 

Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 

тис. грн. 

Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

Розрахунки з  покупцями 1293 44 847 11 010 10854 

Резерв сумнiвних боргiв (1) (48) (80) (239) 

Усього 1292 44 799 10 930 10 615 

 



Iнша дебiторська заборгованiсть 

тис. грн. 

Iнша дебiторська заборгованiсть 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

Розрахунки по виданих авансах 2 199 3 500 1 520 1189 

Резерв сумнiвних боргiв (26) (34) (30) (124) 

Розрахунки з бюджетом з ПДВ 20589 25543 15996 14369 

Резерв по розрахунках з бюджетом з ПДВ (14214) (14214) (6104) (2067) 

Iнша заборгованiсть з розрахункiв з бюджетом 392 1966 2 397 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1510 1013 382 293 

Резерв сумнiвних боргiв (570) (6) (6) (5) 

Всього 9880 17 768 11760 14052 

Розрахунки за податком на прибуток 10 896 - - 3389 

Усього 20 776 17 768 11 760 17 441 

 

17. Змiни у резервах 

тис. грн. 

Найменування 2012 2011 2010 2009 

Резерв на початок перiоду, у тому числi 14 267 6 161 2 455 0 

-резерв пiд зменшення корисностi iншої дебiторської заборгованостi (передплати за основнi 

засоби) 7 7 241 - 

-резерв пiд зменшення корисностi iншої дебiторської заборгованостi (передплати за запаси)

 6 14 18 - 

-резерв пiд зменшення корисностi iншої дебiторської заборгованостi (iншi передплати) 34

 30 124 - 

-резерв пiд зменшення корисностi iншої дебiторської заборгованостi 6 6 5 - 

-резерв пiд зменшення корисностi  дебiторської заборгованостi з бюджетом за ПДВ 14 214 6104

 2 067 - 

Нарахування резерву 1 035 8 106 4044 2455 

-резерв пiд зменшення корисностi iншої дебiторської заборгованостi (передплати за основнi 

засоби) (7) - - 241 

-резерв пiд зменшення корисностi iншої дебiторської заборгованостi (передплати за запаси)

 486 (8) - 18 

-резерв пiд зменшення корисностi iншої дебiторської заборгованостi (iншi передплати) (8)

 4 6 124 

-резерв пiд зменшення корисностi iншої дебiторської заборгованостi 564 - - 5 

-резерв пiд зменшення корисностi  дебiторської заборгованостi з бюджетом за ПДВ - 8 110

 4038 2067 

Резерв на кiнець перiоду 15 302 14 267 6 161 2455 

-резерв пiд зменшення корисностi iншої дебiторської заборгованостi (передплати за основнi 

засоби) 0 7 7 241 

-резерв пiд зменшення корисностi iншої дебiторської заборгованостi (передплати за запаси)

 492 6 14 18 

-резерв пiд зменшення корисностi iншої дебiторської заборгованостi (iншi передплати) 26

 34 30 124 

-резерв пiд зменшення корисностi iншої дебiторської заборгованостi 570 6 6 5 

-резерв пiд зменшення корисностi  дебiторської заборгованостi з бюджетом за ПДВ 14 214 14 

214 6104 2067 

 

 

18. Аналiз торгiвельної та iншої поточної дебiторської заборгованостi за строками непогашення 

тис.грн. 



Найменування Термiн виникнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi

 Вiдсоток  сумнiвного боргу 2012 2011 2010 

Торгiвельна дебiторська заборгованiсть Понад 12 мiсяцiв 100% 1 48 80 

Iнша дебiторська заборгованiсть (без авансiв за основi засоби та запаси) Понад 12 мiсяцiв

 100% 14810 12 811 6141 

Всього х х 14 811 12 859 6 221 

 

19. Кошти та їх еквiваленти 

 

Станом на вiдповiдну звiтну дату грошовi кошти пiдприємства представленi наступним чином. 

 (тис. грн.) 

Перiод Грошовi кошти на поточних рахунках у нацiональнiй валютi Грошовi кошти, розмiщенi 

на депозитах Грошовi кошти на поточних рахунках у iноземнiй валютi Разом 

Станом на 31.12.2010 777 12 039 759 13 575 

Станом на 31.12.2011 116 11 744 535 12 395 

Станом на 31.12.2012 1 111 14 646 1 310 17 067 

 

Грошовiкошти, використання яких обмежене, знаходятьсяуЗовнiшекономбанку СРСР у розмiрi 

328 514,36 доларiв США. Вiдповiдно до листа Фiлiалу 

"ЗапорiзькеЦентральневiддiленняПромiнвестбанку" вiд 07.06.2004 р. № 11-09/343, вартiсть 

коштiв в перерахунку на гривнi складає 7 грн. 96 коп. 

 

20. Статутний капiтал 

 

Станом на 31 грудня 2011 та 31грудня 2010 року зареєстрований та сплаченийкапiталскладався з 

1 832 080 простихакцiйномiнальноювартiстю 3 гривни 50 копiйок.Привiлейованихакцiйнемає. 

Неоплаченоїчастини статутного капiталунемає.  

Кiлькiсть акцiй упродовж 2012 року не змiнювалася.  

Вiдповiдно до п. 24 МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах iнфляцiї" на початку першого 

перiоду застосування цього Стандарту складовi частини власного капiталу (крiм 

нерозподiленого прибутку та будь-якої дооцiнки) перераховуються з використанням загального 

iндексу цiн з дати, коли цi складники були внесенi або виникли iншим чином. Перерахований 

нерозподiлений прибуток обчислюється як балансуюча сума з усiх iнших сум у перерахованому 

Звiтi про фiнансовий стан. 

Тобто, статутний капiтал пiдприємства пiдлягає вiдповiдному коригуванню, яке виконується як 

добуток вартостi статутного капiталу на загальний iндекс iнфляцiї з дати створення 

пiдприємства до 31.12.2000 року (у мiжнароднiй практицi вважається, що до цього часу Україна 

була країною iз гiперiнфляцiйною економiкою). 

Загальний iндекс iнфляцiї за перiод з дати створення пiдприємства (14.05.1999) по 31.12.2000 

становив 6,44 (розшифровка у таблицi 41).  

Проте, враховуючи вимоги дiючого законодавства України стосовно можливостi змiни 

статутного капiталу тiльки у разi проведення вiдповiдних реєстрацiйних змiн, коригування, якi 

необхiдно провести згiдно iз МСФЗ 29, не виконувались. 

 

АкцiонерамиПАТ "Запорiжкран" є 4 юридичних i 3934 фiзичнихосiб. Перелiк акцiонерiв, 

щоволодiють пакетом акцiй, номiнальнавартiстьякогоскладає10 вiдсоткiв та бiльше статутного 

капiталу станом на 31 грудня 2011 та 2010 рокiв, наведено нижче: 

 

Акцiонери пiдприємства 31.12.2012р. 31.12.2011р. 31.12.2010р. 

Приватне акцiонерне товариство "Запорiжжя Кран Холдинг" 80,5837 % 80,5837 %

 80,5837 % 



 

У пiдприємства станом на 31.12.2009, 31.12.2010 на балансi врахованi вилученi акцiї у кiлькостi 

178 127 штук на суму 1059 тис. грн. 30 грудня 2010р. усi акцiї були переданi по договору 

купiвлi-продажу новому власнику, про що 11.01.2011 у Реєстрi власникiв цiнних паперiв 

зроблено вiдповiдний запис. Сплата акцiй вiдбулась у 2011 роцi. Збитки вiд розмiщення акцiй 

пiдприємства  вiдображено у складi нерозподiленого прибутку у розмiрi 355 тис. грн. 

 

 

 

 

21. Довгостроковi та короткостроковi позики 

тис. грн. 

Показник Договiр Валюта 2012 2011 2010 

Довгостроковi позики:      

KonecranesFinanse OY б/н 29.04.11 євро 160 198 133 373 - 

Фiнський фонд по промисловому сприянню б/н 27.03.07 долл. США 4 527 9 287 13 

809 

Фiнський фонд по промисловому сприянню б/н 27.03.07 євро 4 680 9 601 13 959 

Фiнський фонд по промисловому сприянню б/н 26.01.09 євро 9 413 13 091 16 214 

Фiнський фонд по промисловому сприянню б/н 30.06.09 євро 11 331 14 891 13 468 

Поточна частина довгострокової позики      

Фiнський фонд по промисловому сприянню б/н 27.03.07 долл. США 4 760 4 522 4 207 

Фiнський фонд по промисловому сприянню б/н 27.03.07 євро 4 922 4 358 4 806 

Фiнський фонд по промисловому сприянню б/н 26.01.09 євро 3 678 3 122 1 677 

Фiнський фонд по промисловому сприянню б/н 30.06.09 євро 3 560 2 971 - 

Поточнi кредити банкiв      

АТ "Калiон банк Україна" б/н 25.12.06 долл. США - - 11 943 

АТ "Калiон банк Україна" б/н 25.12.06 євро 21 074 26 476 27 184 

ВАТ "СЕБ-Банк" 366  02.04.07 долл. США - - 19 506 

ВАТ "СЕБ-Банк" 366  02.04.07 євро - - 78 916 

ВАТ "СЕБ-Банк" 408  31.01.08 євро - - 37 006 

Разом: - - 21 074 266 563 253 009 

 

Вiдповiдно до параграфу Б5.4.13 МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" первiсно 

довгострокова заборгованiсть визнається за справедливою вартiстю, яка дорiвнює дисконтованiй 

сумi платежiв. У подальшому суми фiнансових зобов'язань вiдображаються за амортизованою 

вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотка, та будь-яка рiзниця мiж чистими 

надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї 

запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка. 

Стандарт роз'яснює, що базовi ставкивiдсоткаможна, як правило, отримати, 

виходячиiзспостереження цiн на державнiоблiгацiї,котируванняяких часто наводиться у 

фiнансовихпублiкацiях. Цi ставки, як правило, змiнюютьсядля очiкуваних дат 

прогнозованихгрошовихпотокiв у кривiй доходу вiд ставок вiдсотка длярiзнихгоризонтiв часу. З 

практичних причин суб'єктгосподарюванняможезастосовувати якбазову ставку 

загальноприйняту та легко спостереженузагальну ставку, наприклад, ставкуЛIБОР. 

Фактично пiдприємство отримало кредити вiд Мiжнародної органiзацiї Фiнський фонд по 

промисловому сприянню, яка надає запозичення з урахуванням ставки вiдсотку у розмiрi 

EURIBOR+5.5%. 

Враховуючи, що надана ставка за кредитом є фактично ринковою, тобто такi кредити iз 

вiдповiдними умовами надаються органiзацiєю публiчно, при розрахунку  амортизованої 

вартостi використовувалась ставка дисконтування 5%. 



тис. грн. 

Показник Договiр Валюта Показник 2012 2011 2010 

KonecranesFinanse OY б/н 29.04.11 євро Сума довгострокової позики по П(С)БУ на 

31.12 194 727 170 227 - 

   Поточна частина довгострокової позики по П(С)БУ на 31.12 - -

 - 

   Справедлива вартiсть згiдно з МСФО на 31.12 160 198 133 373

 - 

   Поточна частина довгострокової позики згiдно з МСФО на 31.12 -

 - - 

   Фiнансовi доходи 3 643 36 854 - 

   Фiнансовi витрати 5 968 - - 

Фiнський фонд по промисловому сприянню б/н 27.03.07 долл. США Сума 

довгострокової позики по П(С)БУ на 31.12 5 096 10 187 15 227 

   Поточна частина довгострокової позики по П(С)БУ на 31.12 5 096 5 093

 5 076 

   Справедлива вартiсть згiдно з МСФО на 31.12 4 527 9 287 13 809 

   Поточна частина довгострокової позики згiдно з МСФО на 31.12 4 760

 4 522 4 207 

   Фiнансовi доходи1 - - - 

   Фiнансовi витрати 567 815 880 

Фiнський фонд по промисловому сприянню б/н 27.03.07 євро Сума довгострокової 

позики по П(С)БУ на 31.12 5 268 10 298 15 860 

   Поточна частина довгострокової позики по П(С)БУ на 31.12 5 269 5 149

 5 287 

   Справедлива вартiсть згiдно з МСФО на 31.12 4 680 9 601 13 959 

   Поточна частина довгострокової позики згiдно з МСФО на 31.12 4 922

 4 358 4 806 

   Фiнансовi доходи2 - - - 

   Фiнансовi витрати 552 893 1 179 

Фiнський фонд по промисловому сприянню б/н 26.01.09 євро Сума довгострокової 

позики по П(С)БУ на 31.12 10 537 14 417 19 032 

   Поточна частина довгострокової позики по П(С)БУ на 31.12 4 214 4 119

 2 115 

   Справедлива вартiсть згiдно з МСФО на 31.12 9 413 13 091 16 214 

   Поточна частина довгострокової позики згiдно з МСФО на 31.12 3 678

 3 122 1 677 

   Фiнансовi доходи3 - - - 

   Фiнансовi витрати 662 933 1 206 

Фiнський фонд по промисловому сприянню б/н 30.06.09 євро Сума довгострокової 

позики по П(С)БУ на 31.12 12 645 16 477 15 860 

   Поточна частина довгострокової позики по П(С)БУ на 31.12 4 215 4 119

 - 

   Справедлива вартiсть згiдно з МСФО на 31.12 11 331 14 891 13 468 

   Поточна частина довгострокової позики згiдно з МСФО на 31.12 3 560

 2 971 - 

   Фiнансовi доходи4 - 343 - 

   Фiнансовi витрати 766 - 903 

 

1) Фiнансовi доходи вiдображенi у 2009 роцi у сумi 3 166 тис. грн. 

2) Фiнансовi доходи вiдображенi у 2009 роцi у сумi 3 561 тис. грн. 



3) Фiнансовi доходи вiдображенi у 2009 роцi у сумi 4 460  тис. грн. 

4) Фiнансовi доходи вiдображенi у 2009 роцi у сумi 3 295 тис. грн. 

 

22.Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть 

тис. грн. 

Показник 2012 2011 2010 2009 

Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 53470 56 083 22 976 22 938 

Аванси отриманi 65 347 48 675 37 737 22 925 

Iншi поточнi зобов'язання  495 4 458 3 365 4 894 

Заборгованiсть учасникам 99 99 99  99 

Забезпечення виплат персоналу 1 286 1 150 1 745 1 244 

Нарахованi зобов'язання  1 971 1 907 1 299 999 

Поточна частина забезпечення виплат пенсiй 926 - - - 

Поточнi зобов'язання з податку на прибуток - 136 498 - 

Всього кредиторська заборгованiсть 123 594 112 508 67719 53099 

 

23. Нарахованi зобов'язання 

тис. грн. 

Показник 2012 2011 2010 

Зобов'язання iз заробiтної плати та нарахованих внескiв 1745 1 598 1 046 

Усього 1745 1598 1046 

 

 

24. Iншi поточнi зобов'язання 

тис. грн. 

Показник 2012 2011 2010 

Заборгованiсть вiтчизняним постачальникам за основнi засоби 427 152 163 

Заборгованiсть iноземним постачальникам за основнi засоби 38 2 216 2 995 

Розрахунки за нарахованими вiдсотками - 127 128 

Розрахунки за виданими податковими векселями - 1 937 - 

Зобов'язання щодо платежiв до бюджету (крiм податку на прибуток) 226 309 253 

Поточна частина довгострокових зобов"язань з нарахування пенсiйних виплат 926 

  

Iншi 30 26 79 

Усього 1647 4 767 3 618 

 

25. Дивiденди 

тис. грн. 

Показник 2012 2011 2010 

На початок перiоду 99 99 99 

Нараховано учасникам за вирахуванням податкiв - - - 

Виплачено - - - 

На кiнець перiоду 99 99 99 

 

Заборгованiсть сформована з 1999 року. У 2013 роцi керiвництво пiдприємства розглядає 

можливiсть списання заборгованостi як такої, що не вiдповiдає критерiям визнання. 

 

26. Забезпечення виплат персоналу 

тис. грн. 

Показник 2012 2011 2010 

На 1 сiчня 1 150 1 745 1 244 



Нараховано 2 739 1 820 1 945 

Використано 2 603 2 415 1 444 

На 31 грудня 1 286 1 150 1 745 

 

27. Зобов'язання за пенсiйними планами 

тис. грн. 

Показник 31.12.2012 

Сума нарахованого резерву у складi довгострокових зобов'язань  7008 

Сума нарахованого резерву у складi поточних зобов'язань 926 

 

Враховуючи дiюче законодавство України, пенсiйна програма з визначеним внеском 

здiйснюється за участю працедавцiв України. МСБО (IAS) 19 вимагає, що суб'єктовi 

господарювання слiд класифiкувати програми за участю кiлькох працедавцiв як програми з 

визначеним внеском або програми з визначеною виплатою згiдно з умовами програми 

(включаючи будь-яке конструктивне зобов'язання, яке виходить за межi офiцiйних умов) з 

облiковуванням своєї пропорцiйної частки зобов'язання за визначеними виплатами, активiв 

програми та витрат.  

Зважаючи на те, що пiдприємство не може розрахувати свою пропорцiйну частку зобов'язання 

за визначеними виплатами, активiв програми та витрат, пов'язаних з програмою, облiк програми 

вiдповiдно до МСБО (IAS) 19 ведеться як програма з визначеним внеском. 

Сума майбутнiх виплат пенсiї робiтникам за списком № 1, 2 на дату фiнансової звiтностi 

враховується пiдприємством як резерв на виплати за пенсiйними зобов'язаннями вiдповiдно до 

вимог МСФО (IAS) 37 "Резерви, умовнi зобов'язання, умовнi активи". 

Розрахунки базуються на прогнозах вiд початку до закiнчення термiну дiї вiдповiдного 

зобов'язання. Перiод прогнозу прийнятий з 2013 року по 2017 рiк. Коригування резерву 

проводяться щорiчно. 

Розрахунок суми резерву базується на  : 

- кiлькостi робiтникiв, якi працюють у важких умовах та мають право на достроковий вихiд на 

пенсiю за списком № 1, 2. У списку були врахованi працiвники, якi вже вийшли на пенсiю, або 

вийдуть на пенсiю iз 01.01.2013; 

- визначеннi розмiру виплат, якi мають бути проведенi за поточний i передуючий перiоди. 

Враховуючи, що кiлькiсть працiвникiв невелика i виплати проводяться не бiльше як на 5 рокiв, у 

розрахунку не враховувались актуарнi припущення вiдносно демографiчних змiнних (таких як 

текучiсть i смертнiсть персоналу) i фiнансових змiнних (таких як майбутнє збiльшення пенсiй), 

якi впливатимуть на величину витрат при виплатi пенсiй; 

- дисконтуваннi методом прогнозованої умовної одиницi для визначення сучасної приведеної 

вартостi зобов'язань за пенсiйним планом зi встановленими виплатами. Ставка дисконтування 

вибрана на рiвнi 20%, яка у середньому дiяла на дату проведення оцiнки 

 

 

 

28. Операцiї iз пов'язаними сторонами 

 

В данiй фiнансовiй звiтностi зв'язаними вважаються сторони, одна з яких має можливiсть 

контролювати iншу або здiйснювати суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних 

рiшень iншою стороною, як це визначено в МСБО (IAS) 24 "Розкриття iнформацiї щодо 

пов'язаних". Рiшення про те, якi сторони являються пов'язаними приймають не тiльки на основi 

їх юридичної форми, але i виходячи з характеру стосункiв iз пов'язаними сторонами. 

До таких пiдприємств в першу чергу належать усi пiдприємства, якi контролюються ВАТ 

"Запорiжкран" або здiйснюють контроль над пiдприємством. 

Пов'язаною стороною пiдприємства є ПрАТ "Запорiжя Кран Холдинг". 



ПрАТ "Запорiжжя Кран Холдинг" протягом 2011 року для ПАТ "Запорiжкран" виконало робiт 

на суму 120 тис. грн. Iнших операцiй з пов'язаною стороною не проводилось. 

Залишокзаборгованостi на 31 грудня у розрахункахiз пов'язаними сторонами бувтаким: 

грн. 

Особа 2012 2011 2010 

ПрАТ "Запорiжжя Кран Холдинг" 247,92 248,41 - 

 

Ключовийуправлiнський персонал  

Ключовий управлiнський персонал пiдприємства включає членiв дирекцiї та Наглядової ради 

пiдприємства.  

У 2012 роцi витрати пiдприємства на винагороду ключовому управлiнському персоналу склали 

короткостроковi виплати у сумi 1 554.8тис. гривень.  Станом на 31 грудня 2012 р. пiдприємство 

не має заборгованостi за виплатами ключовому управлiнському персоналу. 

 

26. Операцiйнi ризики, фактичнi та умовнi зобов'язання 

 

Загальнi економiчнi умови  

 

Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати 

деякi особливостi, якi бiльшою мiрою властивi перехiдний економiцi. Такi особливостi 

включають, але не обмежуються, низький рiвень лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно 

високий рiвень iнфляцiї й наявнiсть валютного контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi 

бути лiквiдним засобом платежу за межами України. Стабiльнiсть економiки України в значнiй 

мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та 

правової систем, а також економiки в цiлому. Як наслiдок, операцiям в Українi властивi ризики, 

не типовi для країн з розвинутою економiкою. 

На українську економiку впливають ринковi коливання й зниження темпiв економiчного 

розвитку у свiтовiй економiцi. Свiтова фiнансова криза призвела до зниження валового 

внутрiшнього продукту, нестабiльностi на ринках капiталу, суттєвого погiршення лiквiдностi в 

банкiвському секторi та ускладнення умов кредитування в Українi. Незважаючи на 

стабiлiзацiйнi заходи, що вживаються Урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектору 

та забезпечення лiквiдностi українських банкiв i компанiй, iснує невизначенiсть щодо 

можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для пiдприємства та її 

контрагентiв, що може вплинути на  фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi 

перспективи пiдприємства. 

В той час як керiвництво вважає, що воно вживає всiх необхiдних заходiв для пiдтримки 

економiчної стабiльностi пiдприємства в умовах, що склалися, подальше погiршення ситуацiї у 

зазначених вище галузях може мати негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий 

стан пiдприємства, який неможливо визначити на даний момент. 

 

Податкова система 

В даний час в Українi дiє ряд законiв i нормативних актiв вiдносно рiзноманiтних податкiв i 

зборiв, якi стягуються як державними, так i мiсцевими органами влади. Податки, якi 

застосовуються, включають податок на додану вартiсть, податок на прибуток, ряд податкiв з 

обороту, нарахування на фонд заробiтної плати, а також iншi податки i збори. Закони, якi 

регулюють цi податки, часто змiнюються, а їх положення часто нечiткi або не розробленi. 

Також немає достатньої кiлькостi судових прецедентiв щодо цих проблем. Часто iснують рiзнi 

точки зору вiдносно тлумачення правових норм серед державних мiнiстерств i органiзацiй 

(наприклад, податкової служби та її iнспекцiй), що викликає загальну невизначенiсть i створює 

пiдстави для конфлiктних ситуацiй. Правильнiсть складання податкових декларацiй, а також 

iншi питання дотримання законодавства (наприклад, питання понад нормативних втрат 



електроенергiї), пiдлягають перевiрцi i вивченню з боку ряду контролюючих органiв, якi в 

законодавчому порядку уповноваженi накладати штрафи та пенi в значних обсягах.  

Перерахованi фактори визначають наявнiсть в Українi податкових ризикiв значно бiльших, нiж 

iснують в країнах з бiльш розвиненою податковою системою. 

Як правило, податковi декларацiї можуть перевiрятися протягом невизначеного перiоду часу. 

Проте, на практицi ризик ретроспективного стягнення податку або застосування фiнансових 

санкцiй значно зменшується по закiнченнi трьох рокiв.  

Керiвництво вважає, що дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється у повнiй вiдповiдностi з дiючим 

законодавством, що регулює його дiяльнiсть, i що пiдприємство нарахувало та сплатило всi 

вiдповiднi податки. У тих випадках, коли iснує невизначенiсть вiдносно сум податкiв до сплати, 

нарахування проводиться виходячи з оцiнки керiвництва пiдприємства на основi аналiзу 

iнформацiї, що є в її розпорядженнi. 

Однак не може бути впевненостi у тому, що податковi органи не матимуть iншої думки щодо 

вiдповiдальностi пiдприємства вiдповiдно до чинного податкового законодавства та не 

застосують штрафнi санкцiї. 

У данiй фiнансовiй звiтностi не були створенi резерви по потенцiйних штрафах, пов'язаних з 

оподаткуванням. 

 

Юридичнi зобов'язання 

 

В ходi звичайної дiяльностi пiдприємство має справу iз судовими позовами та претензiями. 

Керiвництво вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть по зобов'язаннях, якщо вони виникнуть 

як наслiдок таких позовiв або претензiй, не буде мати суттєвого негативного впливу на 

фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй пiдприємства. 

 

Страхування 

Витрати пiдприємства на страхування незначнi i включають у себе в основному тiльки 

обов'язковi види страхування, передбаченi законодавством України. На даний час страхування 

загальної вiдповiдальностi в Українi не поширене. 

 

 

27. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками 

 

Основнi фiнансовi зобов'язання пiдприємства включають довгострокову реструктуризовану 

заборгованiсть, торгову та iншу кредиторську заборгованiсть та iншi короткостроковi 

зобов'язання. Основна мета цих фiнансових iнструментiв - забезпечити фiнансування дiяльностi 

пiдприємства. Пiдприємство має рiзнi фiнансовi активи, якi включають переважно торгову та 

iншу дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти, що виникають безпосередньо 

в ходi господарської дiяльностi пiдприємства. 

Основними ризиками, притаманними фiнансовим iнструментам пiдприємства, є валютний 

ризик, кредитний ризик, ризик лiквiдностi та ризик достатностi капiталу. 

Процес управлiння ризиками пiдприємства здiйснюється пiд безпосереднiм щоденним 

контролем дирекцiїпiдприємства, при цьому всi стратегiчнi рiшення орiєнтованi на своєчасне 

виявлення вищезазначених ризикiв, їх оцiнку та управлiння.  

 

Валютний ризик 

 

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв. 

Схильнiсть пiдприємства до ризику змiни валютних курсiв стосується, в основному, операцiйної 

дiяльностi пiдприємства (коли доходи або витрати деномiнованi в iншiй валютi, нiж 



функцiональна валюта пiдприємства).Як i для багатьох iнших компанiй, що здiйснюють свою 

дiяльнiсть в Українi та iнших країнах СНД з економiкою, що розвивається, iноземнi валюти, 

зокрема, долар США, євро, вiдiграють значну роль у господарських операцiях Компанiї.  

Офiцiйнiобмiннi курси української нацiональної валюти гривнi ("грн.") до долара США та євро, 

встановленi Нацiональним банком України, були такими: 

 

Показник 31.12.2011 31.12.2012 

Гривня/ 1 долар США 7,9898 7,993 

Гривня/ 1 євро 10,298053 10,537172 

Гривня/ 1 росiйський рубль 0,24953 0,26316 

 

Валютний ризик Компанiї пов'язаний з монетарними активами та зобов'язаннями, 

деномiнованими в iноземних валютах, а також iз загальною нестабiльною ситуацiєю на 

валютних ринках.  

Монiторинг та аналiз цього ризику здiйснюється шляхом встановленнямаксимальної 

величинивiдкритої валютної позицiї пiдприємства.  Пiдприємство не здiйснювало операцiй з 

метою хеджування цих валютних ризикiв.  Пiдприємство не має вкладень в iноземнi компанiї. 

 

Вiдсотковий ризик 

 

Пiдприємство несе ризик по угодах з реалiзацiї та придбання, деномiнованих в iноземних 

валютах. 

Вiдсотковi ризики для пiдприємства можуть мати значення. Пiдприємство залучає довгостроковi 

у Мiжнародної фiнансової органiзацiї та короткостроковi кредити банкiв у iноземнiй валютi. 

Керiвництво вважає, що пiдприємство не зазнавало суттєвого вiдсоткового ризику у 2012 роцi. 

Пiдприємство не має конкретної програми заходiв, нацiленої на непередбаченi змiни фiнансових 

ринкiв i спрямованої на мiнiмiзацiю потенцiйних негативних наслiдкiв для його фiнансових 

результатiв, тому що обсяги залучень кредитних коштiв незначнi.  

У пiдприємства немає суттєвих активiв, що приносять вiдсотковi доходи  

 

Кредитний ризик 

 

Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фiнансовими 

iнструментами або за контрактом, що може призвести до фiнансових збиткiв. Фiнансовi 

iнструменти, якi зазнають кредитного ризику, в основному включають торгову дебiторську 

заборгованiсть. Станом на 31 грудня 2012 р. максимальний кредитний ризик пiдприємства 

становив 1 292 тис. грн. (1 сiчня 2012 р.: 44 799 тис. гривень). 

Кредитний ризик пiдприємства пов'язаний з невиконанням клiєнтами своїх зобов'язань i 

обмежується балансовою вартiстю торгової дебiторської заборгованостi (Примiтка 16) . 

Ризик по дебiторськiй заборгованостi перiодично оцiнюється i приймається до уваги при 

нарахуваннi резерву сумнiвних боргiв. Бiльша частина заборгованостi виникла вiд операцiй з 

пiдприємствами державного сектору економiки, резерв по якiй було нараховано, та населенням. 

Процес погашення заборгованостi бюджетними пiдприємствами та пiдприємствами 

комунального i державного сектору може залежати вiд впливу державних органiв та iнших 

соцiально-економiчних факторiв.  

Не зважаючи на це, керiвництво вважає, що у пiдприємства не виникає значних ризикiв збиткiв 

по цiй заборгованостi, крiм тих, по яких були створенi резерви на зниження вартостi 

дебiторської заборгованостi. 

 

Ризик лiквiдностi 

Метою пiдприємства є збереження балансу мiж безперервнiстю та гнучкiстю фiнансування 



шляхом використання умов кредитування, що надаються постачальниками. Аналогiчно полiтицi 

управлiння кредитними ризиками, при управлiннi ризиком лiквiдностi дирекцiя пiдприємства 

значною мiрою покладається на власнi рiшення у плануваннi та пiдтриманнi лiквiдностi 

пiдприємства та забезпеченнi достатнiх грошових коштiв для фiнансування очiкуваних 

операцiйних витрат, погашення фiнансових зобов'язань та здiйснення iнвестицiйної дiяльностi 

протягом року. 

Фiнансовi зобов'язання пiдприємства за строками погашення на основi договiрних 

недисконтованих  платежiв включали: 

тис. грн. 

Найменування Термiн виникнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi

 Вiдсоток  сумнiвного боргу 2012 2011 2010 

Торгiвельна дебiторська заборгованiсть Понад 12 мiсяцiв 100% 1 48 80 

Iнша дебiторська заборгованiсть (без авансiв за основi засоби та запаси) Понад 12 мiсяцiв

 100% 14810 12 811 6141 

Всього х х 14 811 12 859 6 221 

 

 

28. Припущення щодо функцiонування пiдприємства у найближчому майбутньому 

 

У найближчому майбутньому пiдприємство продовжуватиме зазнавати вплив нестабiльної 

економiки в країнi. В результатi виникає суттєва невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi 

операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв пiдприємства та здатнiсть її обслуговувати 

та виплачувати свої борги по мiрi настання строкiв їх погашення. 

Попередня фiнансова звiтнiсть пiдприємства пiдготовлена виходячи iз припущення про його 

функцiонування в майбутньому, яке передбачає спроможнiсть пiдприємства реалiзовувати 

активи та виконувати свої зобов'язання у ходi здiйснення звичайної дiяльностi.  

Таким чином, попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить яких-небудь коригувань вiдображених 

сум активiв, якi були б необхiднi, якби пiдприємство було неспроможне продовжувати свою 

дiяльнiсть в майбутньому i якби пiдприємство реалiзовувало свої активи не в ходi звичайної 

дiяльностi. 

 

 

29. Подiї пiсля дати балансу 

 

Подiї, що вiдбулися пiсля дати складання балансу та якi надають додаткову iнформацiю щодо 

фiнансової звiтностi пiдприємства на цю дату, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi. 

 

 

30. Iнформацiя за сегментами 

 

Звiтним  сегментом  вважаєтьсясегмент -  реалiзацiяпiдйомно-транспортного  устаткування.   

Прiоритетнимзвiтним  сегментом  вважається  -  господарський  сегмент.  

 

тис. грн. 

Показник Реалiзацiяпiдйомно-транспортного устаткування Iншi Виключення та 

коригування(нерозподiленi статтi) Данi за перiод, який закiнчився  

 2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Дохiд вiд реалiзацiї 165 912 196 413 104 796 1 009 117 1 679  

  166 921 196 530 106 475 

Iншi доходи - - - - - - - - - - - - 

Всього зовнiшнi доходи - - - - - - - - - -



 - - 

Фiнансовi доходи 3 643 37 197 - - - - - - - 3 643 37 

197 - 

Амортизацiя 2157 7523 3737    475 528 1191 2 632 8 051 4 928 

Iншi суттєвi не грошовi статтi: збитки вiд зменшення корисностi запасiв - (4 747) -

 - - - - - - - (4 747) - 

результат продажу заборгованостi з ПДВ - - (1 632)  - - - -

 - - - (1 632) 

формування резервiв пiд дебiторську заборгованiсть (1521) (8 106) (4 044) - - -

 - - - 1521) (8 106) (4044) 

Фiнансовi витрати (дисконтування) - - - - - - (8 515) (2 

641) (4 168) (8 515) (2 641) (4 168) 

Процентнi витрати       (10 169) (13 370) (14 

378) (10 169) (13 370) (14 378) 

Знецiнення необоротних активiв (302) (126 115) - - - - - -

 - (302) (126 115) - 

Сегментнi активи 268 681 187687 247726    123740

 89231 74 106 392421 276918 321832 

Сегментнi зобов'язання 74544 82559 197531 - - - 284200

 241641 112883 358744 334200 310414 

 

Активи сегменту включають торгову дебiторську заборгованiсть, основнi засоби, , iншу 

дебiторську заборгованiсть та iнвестицiйну нерухомiсть, й не включають вiдстроченi податковi 

активи та довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi контролюються на рiвнi Пiдприємства в 

цiлому. 

Сегментнi зобов'язання включають торгову кредиторську заборгованiсть та , короткостроковi 

позики, , й не включають доходи майбутнiх перiодiв, заборгованiсть учасникам, iншу 

кредиторську заборгованiсть, резерв вiдпусток та забезпечення виплат пенсiй, якi 

контролюються на рiвнi Пiдприємства в цiлому. 

 

Географiчнi сегменти 

тис. грн. 

Показник Україна Євросоюз Всього за рiк, що закiнчився 

 2012 2011 2010 2012 2011 2010 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Всього доходи 22 362 16 629 30 500 144 559 179 901 75 975 166 921 196 

530 106 745 
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