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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2014 рік 

 

І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО 

КРАНОБУДУВАННЯ" 

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 00110728 

4. Місцезнаходження 

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

5. Міжміський код, телефон та факс 

 (061) 283-18-76, (061) 283-18-10 

6. Електронна поштова адреса  

 bonіv@kran.zp.ua  

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 22.04.2015 
 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у 74 Бюлетень. Цінні папери України  24.04.2015 

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці 

http://www.kran

.zp.ua в мережі Інтернет 28.04.2015 

 (адреса сторінки)  (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

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

(розміру часток, паїв) X 

7. Інформація про посадових осіб  емітента:  

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

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

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

12. Відомості про цінні папери емітента:  

   1) інформація про випуски акцій емітента X 

   2) інформація про облігації емітента  

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

   4) інформація про похідні цінні папери  

   5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

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

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

   3) інформація про зобов'язання емітента X 

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

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

що виникала протягом звітного періоду X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

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

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

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

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

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

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

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

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  



22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) X 

32. 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)  

33. Примітки: 

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб не наводяться, оскільки 

підприємство не бере участі в створенні юридичних осіб в будь-якій формі. 

 

Інформація щодо посади корпоративного секретаря не наводиться, оськільки вказана посада 

на підприємстві відсутня. 

 

Інформація про рейтингове агенство не наводиться, оскільки відповідно до Закону України 

"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" підприємство не належить до 

суб'єктів, проведення рейтингової оцінки яких обов'язкове. 

 

Інформація про дивіденди не наводиться, оскільки як за результатами звітного періоду, так і за 

результатами періоду, що передував звітному, підприємство не нараховувало та не сплачувало 

дивіденди. 

 

Інформація про облігації емітента не наводиться, оскільки товариство не є емітентом 

облігацій. 

 

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не наводиться, оскільки товариство не 

є емітентом інших цінних паперів, крім акцій. 

 

Інформація про похідні цінни папери не наводиться, оскільки товариство не є емітентом 

похідних цінних паперів. 

 

Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду не наводиться, оскільки 

емітент не здійснював викуп власних акцій протягом вказаного періоду. 

 

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про 

собівартість реалізованої продукції не наводяться, оскільки емітент не займається видами 

діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та 

розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. 

 

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не наводиться, оскільки 

емітент не випускає боргові цінни папери, за якими могло б бути забезпечення третьої особи. 

 

Розділи  "Інформація про випуски іпотечних облігацій", "Інформація про склад, структуру і 

розмір іпотечного покриття", "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", "Інформація про 

випуски іпотечних сертифікатів", "Інформація щодо реєстру іпотечних активів", "Основні 

відомості про ФОН", "Інформація про випуски сертифікатів ФОН", "Інформація про осіб, що 

володіють сертифікатами ФОН", "Розрахунок вартості чистих активів ФОН", "Правила ФОН" 

не заповнюються, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних сертифікатів, іпотечних 

облігацій, сертифікатів ФОН. 

 

Розділ "Відомості про аудиторський висновок (звіт)" не заповнюється, оскільки відповідно до 

п. 1 гл. 4 розд. ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, 

затвердженого рішенням НКЦБФР від 03.12.2013 № 2826, річна інформація емітентів, які є 

публічними акціонерними товариствами, зазначений розділ не включає. 

 

Річна фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку, не наводиться, оскільки емітент складає фінансову звітність 

відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. 

 

Звіт про стан об'єкта нерухомості не наводиться, оскільки емітент не здійснював випуск 

цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО 

КРАНОБУДУВАННЯ" 

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

  

3. Дата проведення державної реєстрації 

 14.05.1999 

4. Територія (область) 

 Запорізька обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 6412280 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 349 

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

 25.62 - Механічне оброблення металевих виробів 

 28.22 - Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання 

 28.29 - Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н.в.і.у. 

10. Органи управління підприємства 

  

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 ПАТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" 

2) МФО банку 

 380797 

3) Поточний рахунок 

 26007000200020 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 ПАТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" 

5) МФО банку 

 380797 

6) Поточний рахунок 

 26007000200020 

 

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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 
Державний орган, що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Експлуатація обладнання 

підвищеної небезпеки 

438.11.23-29.2

2.1 

11.07.2011 Держгірпромнагляд 11.07.2016 

Опис Продовження терміну дії дозволу планується. 

Виконання роботи підвищеної 451.09.23-29.2 29.12.2009 Держгірпромнагляд 29.12.2014 



небезпеки 2.1 

Опис Продовження терміну дії дозволу планується. 

Виконання роботи підвищеної 

небезпеки 

455.11.23-29.2

2.1 

14.07.2011 Держгірпромнагляд 14.07.2016 

Опис Продовження терміну дії дозволу планується. 

Експлуатація машин, 

механізмів, устатковання 

підвищеної небезпеки 

083.14.23 11.02.2014 Тер.управління державної 

служби гірничного нагляду та 

промислової безпеки України 

в Запорізькій області 

11.02.2019 

Опис Продовження терміну дії дозволу планується. 

Експлуатація обладнання 

підвищеної небезпеки 

007.15.23 12.01.2015 Тер.управління державної 

служби гірничного нагляду та 

промислової безпеки України 

в Запорізькій області 

12.01.2020 

Опис Продовження терміну дії дозволу планується. 

Експлуатація обладнання 

підвищеної небезпеки 

008.15.23 12.01.2015 Тер.управління державної 

служби гірничного нагляду та 

промислової безпеки України 

в Запорізькій області 

12.01.2020 

Опис Продовження терміну дії дозволу планується. 

Виконання роботи підвищеної 

небезпеки 

014.15.23 12.01.2015 Тер.управління державної 

служби гірничного нагляду та 

промислової безпеки України 

в Запорізькій області 

12.01.2020 

Опис Продовження терміну дії дозволу планується. 

Експлуатація обладнання 

підвищеної небезпеки 

281.14.23 15.04.2014 Тер.управління державної 

служби гірничного нагляду та 

промислової безпеки України 

в Запорізькій області 

15.04.2019 

Опис Продовження терміну дії дозволу планується. 

Експлуатація обладнання 

підвищеної небезпеки 

387.14.23 26.05.2014 Тер.управління державної 

служби гірничного нагляду та 

промислової безпеки України 

в Запорізькій області 

26.05.2019 

Опис Продовження терміну дії дозволу планується. 

Виконання роботи підвищеної 

небезпеки 

657.14.23 08.09.2014 Тер.управління державної 

служби гірничного нагляду та 

промислової безпеки України 

в Запорізькій області 

08.09.2019 

Опис Продовження терміну дії дозволу планується. 

Експлуатація обладнання 

підвищеної небезпеки 

658.14.23 08.09.2014 Тер.управління державної 

служби гірничного нагляду та 

промислової безпеки України 

в Запорізькій області 

08.09.2019 

Опис Продовження терміну дії дозволу планується. 

Експлуатація обладнання 

підвищеної небезпеки 

829.14.23 29.10.2014 Тер.управління державної 

служби гірничного нагляду та 

промислової безпеки України 

в Запорізькій області 

29.10.2019 

Опис Продовження терміну дії дозволу планується. 

Виконання роботи підвищеної 

небезпеки 

859.14.23 17.11.2014 Тер.управління державної 

служби гірничного нагляду та 

промислової безпеки України 

в Запорізькій області 

17.11.2019 



Опис Продовження терміну дії дозволу планується. 

Експлуатація обладнання 

підвищеної небезпеки 

860.14.23 17.11.2014 Тер.управління державної 

служби гірничного нагляду та 

промислової безпеки України 

в Запорізькій області 

17.11.2019 

Опис Продовження терміну дії дозволу планується. 

 

ІV. 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 

Дікарєв Микола 

Володимирович 
    0 

Єфіменко Вячеслав Кузьмич     0,0005 

Коляда Володимир Іванович     0 

Наталенко Анатолій 

Васильович 
    0,0202 

Орєшкін Олександр 

Серафимович 
    0,0054 

Палець Сергій Іванович     0,0528 

Станков Василь Степанович     0,0221 

Ткалич Михайло Андрійович     5,7946 

Черніков Володимир 

Сергійович 
    0,0069 

Усього 5,9027 

 

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

1) Посада 

 Заступник голови правління 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Тарасов Сергій Олександрович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1977 



5) Освіта 

 Одеська державна юридична академія; 1999; Правознавство 

6) Стаж роботи (років) 

 14 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ЗАТ "Запоріжкран", комерційний директор. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 13.12.2011, обрано до 24.12.2017 

9) Опис 

 Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. 

Повноваження та обов'язки Заступника голови Правління визначені Статутом. Заступник голови 

Правління діє без довіреності в межах повноважень, визначених Статутом. Заступник голови 

Правління виконує усі обов'язки Голови Правління у випадках: а) дострокового припинення 

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

відсутності за місцезнаходженням Товариства або неспроможності Голови Правління 

виконувати свої обов'язки. До компетенції Правління належить: забезпечення виконання планів 

діяльності та розвитку Товариства; підготовка необхідних матеріалів та пропозицій щодо 

питань, які підлягають затвердженню Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства; 

складання та подання на затвердження Загальними зборами річного звіту про 

фінансово-господарську діяльність Товариства, включаючи його дочірні підприємства, балансу 

Товариства та іншої фінансової звітності; забезпечення виконання рішень Загальних зборів та 

Наглядової Ради; визначення організаційної структури Товариства; здійснення контролю за 

діяльністю дочірніх підприємств, філій та представництв, призначення та звільнення їх 

керівників; організація виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради про створення, 

реорганізацію або ліквідацію дочірніх підприємств (товариств), філій, представництв та інших 

відокремлених підрозділів Товариства; надання матеріальної (фінансової) допомоги фізичним і 

юридичним особам; прийняття рішень про використання резервного капіталу Товариства; 

надання згоди на здійснення певних дій органами дочірніх підприємств (товариств), філій, 

представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства у випадках, визначених їх 

установчими документами; розглядання та вирішення інших питань діяльності Товариства, крім 

тих, які віднесені Статутом та положеннями Товариства до компетенції Загальних зборів, 

Наглядової Ради або Ревізійної комісії Товариства. За звітний період винагорода за виконання 

обов'язків Заступника голови Правління не виплачувалась. В натуральній формі винагорода не 

надавалась. Змін у складі посадової особи не відбувалося. Непогашеної судимості за корисливі 

та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності: монтажник 

(ПКВО "Южіндустрія"), програміст-оператор ПЕОМ, системний адміністратор, юрисконсульт 

(ТОВ фірма "Енергоучет"), спеціаліст з правових питань (ТОВ "Інтер-юріс ЛТД"), асистент 

кафедри підприємницького та комерційного права (ОДЮА), спеціаліст з правових питань (ТОВ 

"Інтер-юріс ЛТД"), завідуючий відділом договорів, начальник відділу маркетингу і договорів 

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

(ЗАТ "Запоріжкран"), директор з розвитку (ПАТ "Запоріжкран"). На інших підприємствах 

обіймає посади: Генеральний директор ПРАТ "Запоріжжжя кран холдинг" (місцезнаходження: 

69015, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А), Генеральний директор ПРАТ "Конекрейнс Україна" 

(місцезнаходження: 65125, м. Одеса, вул. Успенська, 26). 

 

 

1) Посада 

 Головний бухгалтер 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Проценко Світлана Олександрівна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 



ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1978 

5) Освіта 

 Запорізький державний університет; 2001; Облік і аудит 

6) Стаж роботи (років) 

 13 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ТОВ "ЯГК-Строй", головний бухгалтер 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 15.09.2011, обрано до 22.09.2014 

9) Опис 

 Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. 

Повноваження та обов'язки головного бухгалтера: здійснює організацію бухгалтерського обліку 

господарсько-фінансової діяльності та контроль за ощадливим використанням матеріальних, 

трудових і фінансових ресурсів, організує облік майна, зобов'язань і господарських операцій, 

придбаних основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, своєчасне 

відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, облік витрат 

виробництва, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), 

результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, а також фінансових, 

розрахункових і кредитних операцій, забеспечує розрахунки по заробітній платі з робітниками 

підприємства, відповідне нарахування та перерахування платежів в державний бюджет, внесків 

на державне соціальне страхування, раціональну организацію обліку та звітності товариства на 

основі прогресивних форм та методів бухгалтерського обліку, розробку і здійснення заходів, які 

направлені на дотримання фінансової дисціплини, здійснює контроль за дотриманням порядку 

оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, 

витрат фонду заробітної плати, проведенням інвентаризацій основних засобів, 

товарно-матеріальних цінностей і коштів, формує відповідно до законодавства про 

бухгалтерський облік облікову політику виходячи зі структури й особливостей діяльності 

підприємства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості, здійснює взаємодію з 

банками з питань розміщення вільних фінансових коштів на банківських депозитних внесках і 

придбання високоліквідних цінних паперів, контроль за проведенням облікових операцій з 

депозитними і кредитними договорами, цінними паперами, забезпечує складання балансу й 

оперативних зведених звітів про доходи і витрати коштів, про використання бюджету, іншої 

бухгалтерської і статистичної звітності, подання їх у встановленому порядку у відповідні 

органи. За звітний період винагорода за виконання особою обов'язків головного бухгалтера 

склала 144410,99 грн. В натуральній формі винагорода не надавалась. Звільнено згідно з наказом 

по підприємству від 22.09.2014. Підстави прийняття рішення - ст. 32 КЗпП України, згода 

працівника. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які 

особа обіймала протягом своєї діяльності: бухгалтер (ТОВ "КБ-Екологія"), головний бухгалтер 

(ТОВ "Арлан-Мет"), головний бухгалтер (ЗАТ "Національний автомобільний альянс"), головний 

бухгалтер (ТОВ "ЯГК-Строй"). На інших підприємствах посад не обіймає. 

 

1) Посада 

 Голова ревізійної комісії 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Тучинський Валентин Валентинович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     



4) Рік народження 

 1977 

5) Освіта 

 Одеський державний університет; 1999; Економічна теорія 

6) Стаж роботи (років) 

 15 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ЗАТ "Конекрейнс Україна", менеджер з корпоративної звітності 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 13.12.2011, обрано до 10.04.2017 

9) Опис 

 Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. 

Повноваження та обов'язки Голови Ревізійної комісії визначені Статутом. Голова Ревізійної 

комісії веде її засідання. Голова Ревізійної комісії має право: бути присутніми на Загальних 

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

участь у засіданнях Наглядової ради та Правління Товариства; вимагати від посадових осіб 

Товариства надання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів та 

письмових пояснень. Голова Ревізійної комісії зобов'язаний: здійснювати у встановленому 

порядку перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 

року, а також за дорученням Загальних Зборів, Наглядової ради, Правління, за власною 

ініціативою або на вимогу акціонерів, що володіють більш як 10 відсотками акцій Товариства; 

надавати результати перевірок на чергових Загальних зборах у вигляді звіту (висновку) згідно з 

вимогами законодавства і цього Статуту; інформувати Наглядову раду та Правління про 

помічені ними при перевірках порушення, а також про виникнення загрози інтересам 

Товариства з наданням підтверджуючих документів і матеріалів; вимагати скликання 

позачергових Загальних зборів, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлені 

зловживання, допущені посадовими особами Товариства; не розголошувати отриману ними 

інформацію Товариства з обмеженим доступом, за винятком випадків, встановлених законом. За 

звітний період винагорода за виконання обов'язків Голови Ревізійної комісії не виплачувалась. В 

натуральній формі винагорода не надавалась. Змін у складі посадової особи не відбувалося. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав 

протягом своєї діяльності: інженер-програміст (ТОВ "Абіс-Софт"); бухгалтер, генеральний 

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

звітності (ЗАТ "Конекрейнс Україна").  На інших підприємствах обіймає посади: менеджер з 

корпоративної звітності ПРАТ "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" (місцезнаходження: 65125, м. Одеса, 

вул. Успенська, 26), ревізор ПРАТ "Запоріжжжя кран холдинг" (місцезнаходження: 69015, м. 

Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А). 

 

1) Посада 

 Голова наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ" 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

  33528158   

4) Рік народження 

  

5) Освіта 

  

6) Стаж роботи (років) 

  



7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 13.12.2011, обрано до 10.04.2017 

9) Опис 

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

Голови Наглядової ради визначені Статутом. Голова Наглядової ради Товариства організовує її 

роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, 

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

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

якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про 

Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію; прийняття рішення про 

проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, підготовка порядку денного та 

проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення 

пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 

прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про 

розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 

відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 

Товариства; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних 

паперів; затвердження ринкової вартості майна (у тому числі цінних паперів) у випадках, 

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

членів Правління Товариства; затвердження умов трудових договорів (контрактів), які 

укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; 

прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень 

та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; обрання 

реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, обрання (призначення) 

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

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

складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати 

дивідендів; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про 

проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь 

у Загальних зборах відповідно до закону та Статуту Товариства; вирішення питань про участь 

Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях підприємств, про заснування 

(створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) 

Товариством інших юридичних осіб (у т. ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення 

Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших 

установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками 

(акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення 

(закриття) філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, про 

затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства; 

вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або 

перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, 

передбачених законом; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним 

внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати 

дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та 

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

послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів або зберігача, з 

яким укладено договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам дематеріалізованого 

випуску акцій, та затвердження умов договорів, що укладатиметься з ними, встановлення 

розміру оплати їх послуг; надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій 

акціонерам про придбання простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала 



контрольний пакет акцій Товариства; прийняття рішення про запровадження в Товаристві 

посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту); утворення комітетів 

Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та 

підготовки; у випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від 

вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; затвердження порядку 

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

Статутом; надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т. ч. 

договорів, угод, попередніх договорів), якщо це передбачено положенням про Наглядову раду 

Товариства. За звітний період винагорода за виконання обов'язків Голови Наглядової ради не 

виплачувалась. В натуральній формі винагорода не надавалась. Змін у складі посадової особи не 

відбувалося. 

 

1) Посада 

 Член наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

  20013200   

4) Рік народження 

  

5) Освіта 

  

6) Стаж роботи (років) 

  

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 13.12.2011, обрано до 10.04.2017 

9) Опис 

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

члена Наглядової ради визначені Статутом. До виключної компетенції Наглядової ради 

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

пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, 

Правління та Ревізійну комісію; прийняття рішення про проведення річних (чергових) та 

позачергових Загальних зборів, підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних 

зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку 

денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про 

продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення 

Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості 

активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; прийняття 

рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження 

ринкової вартості майна (у тому числі цінних паперів) у випадках, передбачених законом; 

обрання та припинення повноважень Голови, Заступника голови та членів Правління 

Товариства; затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою 

та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; прийняття рішення про 

відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка 

тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; обрання реєстраційної комісії, за 

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

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

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



переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; 

визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення 

Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних 

зборах відповідно до закону та Статуту Товариства; вирішення питань про участь Товариства у 

промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях підприємств, про заснування (створення), 

участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших 

юридичних осіб (у т. ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків 

до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих 

документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, 

паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) 

філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, про затвердження 

положень про філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства; вирішення 

питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення 

Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених 

законом; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок 

прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів 

або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження 

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

рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів або зберігача, з яким укладено 

договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам дематеріалізованого випуску акцій, 

та затвердження умов договорів, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх 

послуг; надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про 

придбання простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет 

акцій Товариства; прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього 

аудитора (створення служби внутрішнього аудиту); утворення комітетів Наглядової ради та 

затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки; у випадках, 

передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством 

правочину, щодо якого є заінтересованість; затвердження порядку використання коштів 

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

вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т. ч. договорів, угод, попередніх 

договорів), якщо це передбачено положенням про Наглядову раду Товариства. За звітний період 

винагорода за виконання обов'язків члена Наглядової ради не виплачувалась. В натуральній 

формі винагорода не надавалась. Змін у складі посадової особи не відбувалося. 

 

1) Посада 

 Член наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Манжула Василь Васильович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1950 

5) Освіта 

 Запорізький машинобудівний інститут; 1972; Автомобілі і трактори; Київський інститут 

народного господарства; 1987; Планування народного господарства 

6) Стаж роботи (років) 

 38 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Пенсіонер. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 



 13.12.2011, обрано до 10.04.2017 

9) Опис 

 Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. 

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

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

якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про 

Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію; прийняття рішення про 

проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, підготовка порядку денного та 

проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення 

пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 

прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про 

розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 

відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 

Товариства; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних 

паперів; затвердження ринкової вартості майна (у тому числі цінних паперів) у випадках, 

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

членів Правління Товариства; затвердження умов трудових договорів (контрактів), які 

укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; 

прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень 

та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; обрання 

реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, обрання (призначення) 

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

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

складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати 

дивідендів; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про 

проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь 

у Загальних зборах відповідно до закону та Статуту Товариства; вирішення питань про участь 

Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях підприємств, про заснування 

(створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) 

Товариством інших юридичних осіб (у т. ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення 

Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших 

установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками 

(акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення 

(закриття) філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, про 

затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства; 

вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або 

перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, 

передбачених законом; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним 

внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати 

дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та 

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

послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів або зберігача, з 

яким укладено договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам дематеріалізованого 

випуску акцій, та затвердження умов договорів, що укладатиметься з ними, встановлення 

розміру оплати їх послуг; надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій 

акціонерам про придбання простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала 

контрольний пакет акцій Товариства; прийняття рішення про запровадження в Товаристві 

посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту); утворення комітетів 

Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та 

підготовки; у випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від 

вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; затвердження порядку 



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

Статутом; надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т. ч. 

договорів, угод, попередніх договорів), якщо це передбачено положенням про Наглядову раду 

Товариства. За звітний період винагорода за виконання обов'язків члена наглядової ради не 

виплачувалась. В натуральній формі винагорода не надавалась. Змін у складі посадової особи не 

відбувалося. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які 

обіймав протягом своєї діяльності: старший інженер ВТК (Запорізька облбаза 

"Сільгосптехніка"); майстер, контрольний майстер (ЗЕМЗ "Іскра"); контрольний майстер, 

інженер-технолог, інженер планово-економічного управління, начальник бюро ціноутворення, 

заступник начальника планово-економічного управління, заступник директора, начальник 

управління торгівлі (АЗ "Комунар"); заступник директора (ТОВ "Стандарт - Інтерсервіс - 

Едем"); провідний економіст (Промінвестбанк Україна); начальник центру прямих продаж (ЗАТ 

"АвтоЗаз-Деу");  заступник директора з фінансів, голова правління (ТБ "КранТрейд); начальник 

відділу цін та збуту, заступник генерального директора з фінансово-економічних питань, 

заступник комерційного директора з фінансів, заступник фінансового директора, 

адміністративний директор (ЗАТ "Запоріжкран"). На інших підприємствах посад не обіймає. 

 

1) Посада 

 Голова правління 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Плясов Сергій Вячеславович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1974 

5) Освіта 

 Приазовський державний технічний університет; 1996; Інженер-металург; 1997; 

Інженер-економіст 

6) Стаж роботи (років) 

 24 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "Запоріжкран", генеральний директор 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 27.06.2013, обрано до 24.12.2017 

9) Опис 

 Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. 

Повноваження та обов'язки Голови Правління визначені Статутом. Голова Правління: а) 

здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства та забезпечує виконання планів його 

розвитку; б) представляє інтереси Товариства в органах державної влади та місцевого 

самоврядування, господарських Товариствах, підприємствах, установах та організаціях, а також 

перед фізичними особами; в) звертається до Наглядової ради з пропозиціями та надає 

інформацію щодо вчинення значних правочинів чи правочинів, щодо яких є заінтересованість, 

та підписує вказані договори (угоди) від імені Товариства за наявності відповідного рішення 

Загальних зборів або Наглядової ради, прийнятого в межах їх компетенції; г) вчиняє інші 

правочини, укладає та підписує від імені Товариства договори (угоди); д) організує виконання 

виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства; е) надає Наглядовій раді 

пропозиції щодо призначення або звільнення членів Правління; є) організує роботу Правління та 

розподіляє обов'язки між його членами; ж) представляє на Загальних зборах та на засіданнях 

Наглядової ради Товариства точку зору Правління; з) організує ведення та зберігання 

протоколів засідань Правління; и) видає в межах своєї компетенції довіреності на здійснення дій 



від імені Товариства; і) затверджує внутрішні документи Товариства, крім тих, затвердження 

яких віднесено до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради; ї) готує пропозиції щодо 

змін організаційної структури Товариства для розгляду Правлінням; к) затверджує штатний 

розклад та посадові інструкції працівників; л) визначає умови найму та оплати працівників, 

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

притягає їх до матеріальної відповідальності; м) виконує інші обов'язки з організації 

забезпечення діяльності Товариства, якщо це не віднесено до компетенції інших органів 

Товариства. За звітний період винагорода за виконання обов'язків Голови Правління не 

виплачувалась. В натуральній формі винагорода не надавалась. Змін у складі посадової особи не 

відбувалося. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які 

обіймав протягом своєї діяльності: помічник майстра виробничої ділянки (АП "Металургійний 

комбінат "Азовсталь"), начальник виробництва (ЗАТ "Центросталь-Домсталь"), провідний 

інженер, в.о. керівника виробництва (ТОВ з ІІ "ВІЛ-147"), провідний інженер (ДП 

"Меркс-меблі"), головний технолог (ТОВ "Кен-Пак (Україна)"), технічний керівник (ТОВ "Дінеа 

Україна"), директор виробничого відділу (ТОВ "Рейнарс Україна"), директор з виробництва 

(ТОВ "Європейнт"), директор з виробництва (ТОВ "Бучанський завод склотари"), генеральний 

директор (ПАТ "Запоріжкран"). На інших підприємствах посад не обіймає. 

 

 

1) Посада 

 Член правління 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Стаценко Микита Андрійович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1985 

5) Освіта 

 Запорізький національний технічний університет; 2007; Електричні машини та апарати; 

2007; Фінанси 

6) Стаж роботи (років) 

 7 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "Запоріжкран", начальник відділу продажів. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 27.06.2013, обрано до 24.12.2014 

9) Опис 

 Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. 

Повноваження та обов'язки члена Правління визначені Статутом. До компетенції Правління 

належить: забезпечення виконання планів діяльності та розвитку Товариства; підготовка 

необхідних матеріалів та пропозицій щодо питань, які підлягають затвердженню Загальними 

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

зборами річного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства, включаючи його 

дочірні підприємства, балансу Товариства та іншої фінансової звітності; забезпечення 

виконання рішень Загальних зборів та Наглядової Ради; визначення організаційної структури 

Товариства; здійснення контролю за діяльністю дочірніх підприємств, філій та представництв, 

призначення та звільнення їх керівників; організація виконання рішень Загальних зборів та 

Наглядової ради про створення, реорганізацію або ліквідацію дочірніх підприємств (товариств), 

філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства; надання матеріальної 

(фінансової) допомоги фізичним і юридичним особам; прийняття рішень про використання 



резервного капіталу Товариства; надання згоди на здійснення певних дій органами дочірніх 

підприємств (товариств), філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства у 

випадках, визначених їх установчими документами; розглядання та вирішення інших питань 

діяльності Товариства, крім тих, які віднесені Статутом та положеннями Товариства до 

компетенції Загальних зборів, Наглядової Ради або Ревізійної комісії Товариства. За звітний 

період винагорода за виконання обов'язків члена Правління не виплачувалась. В натуральній 

формі винагорода не надавалась. Припинено повноваження у зв'язку з закінченням їх терміну, 

згідно з рішенням Наглядової ради від 24.12.2014 (Протокол від 24.12.2014). Підстава прийняття 

рішення - п. 10.1 Статуту емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 

має. Інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності: учень збиральника (ВАТ "Запорізький 

завод "Перетворювач"), технік (ВАТ "Український науково-дослідний, 

проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування"), економіст 

(ВАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь"), керівник проектів, начальник відділу 

продажів (ПАТ "Запоріжкран"). На інших підприємствах посад не обіймає. 

 

1) Посада 

 Член правління 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Шинкаренко Юрій Володимирович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1983 

5) Освіта 

 Запорізька державна інженерна академія; 2006; Металургійне обладнання 

6) Стаж роботи (років) 

 9 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ЗАТ "Запоріжкран", начальник відділу управління виробництвом. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 13.12.2011, обрано до 24.12.2017 

9) Опис 

 Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. 

Повноваження та обов'язки члена Правління визначені Статутом. До компетенції Правління 

належить: забезпечення виконання планів діяльності та розвитку Товариства; підготовка 

необхідних матеріалів та пропозицій щодо питань, які підлягають затвердженню Загальними 

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

зборами річного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства, включаючи його 

дочірні підприємства, балансу Товариства та іншої фінансової звітності; забезпечення 

виконання рішень Загальних зборів та Наглядової Ради; визначення організаційної структури 

Товариства; здійснення контролю за діяльністю дочірніх підприємств, філій та представництв, 

призначення та звільнення їх керівників; організація виконання рішень Загальних зборів та 

Наглядової ради про створення, реорганізацію або ліквідацію дочірніх підприємств (товариств), 

філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства; надання матеріальної 

(фінансової) допомоги фізичним і юридичним особам; прийняття рішень про використання 

резервного капіталу Товариства; надання згоди на здійснення певних дій органами дочірніх 

підприємств (товариств), філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства у 

випадках, визначених їх установчими документами; розглядання та вирішення інших питань 

діяльності Товариства, крім тих, які віднесені Статутом та положеннями Товариства до 

компетенції Загальних зборів, Наглядової Ради або Ревізійної комісії Товариства. За звітний 



період винагорода за виконання обов'язків члена Правління не виплачувалась. В натуральній 

формі винагорода не надавалась. Змін у складі посадової особи не відбувалося. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав протягом своєї 

діяльності: інженер-конструктор (ЗАТ "Конекрейнс Україна"), начальник відділу управління 

виробництвом (ПАТ "Запоріжкран"). На інших підприємствах посад не обіймає. 

 

1) Посада 

 Член правління 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Яланський Сергій Миколайович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1975 

5) Освіта 

 Запорізький державний університет; 1999; Облік та аудит 

6) Стаж роботи (років) 

 14 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ЗАТ "Запоріжкран", фінансовий директор. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 13.12.2011, обрано до 24.12.2014 

9) Опис 

 Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. 

Повноваження та обов'язки члена Правління визначені Статутом. До компетенції Правління 

належить: забезпечення виконання планів діяльності та розвитку Товариства; підготовка 

необхідних матеріалів та пропозицій щодо питань, які підлягають затвердженню Загальними 

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

зборами річного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства, включаючи його 

дочірні підприємства, балансу Товариства та іншої фінансової звітності; забезпечення 

виконання рішень Загальних зборів та Наглядової Ради; визначення організаційної структури 

Товариства; здійснення контролю за діяльністю дочірніх підприємств, філій та представництв, 

призначення та звільнення їх керівників; організація виконання рішень Загальних зборів та 

Наглядової ради про створення, реорганізацію або ліквідацію дочірніх підприємств (товариств), 

філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства; надання матеріальної 

(фінансової) допомоги фізичним і юридичним особам; прийняття рішень про використання 

резервного капіталу Товариства; надання згоди на здійснення певних дій органами дочірніх 

підприємств (товариств), філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства у 

випадках, визначених їх установчими документами; розглядання та вирішення інших питань 

діяльності Товариства, крім тих, які віднесені Статутом та положеннями Товариства до 

компетенції Загальних зборів, Наглядової Ради або Ревізійної комісії Товариства. За звітний 

період винагорода за виконання обов'язків члена Правління не виплачувалась. В натуральній 

формі винагорода не надавалась. Припинено повноваження у зв'язку з закінченням їх терміну, 

згідно з рішенням Наглядової ради від 24.12.2014 (Протокол від 24.12.2014). Підстава прийняття 

рішення - п. 10.1 Статуту емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 

має. Інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності: бухгалтер (ВАТ "Запорожкокс"); 

заступник генерального директора з комерційних питань (ВАТ "Весна"); фінансовий менеджер 

(ТОВ "Емерджекс аутсорсінг"); заступник генерального директора з фінансових питань (ДП з ІІ 

"Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля"); заступник фінансового директора з інвестиційної 

політики, фінансовий директор (ЗАТ "Запоріжкран"), фінансовий директор (ПАТ 



"Запоріжкран"). На інших підприємствах посад не обіймає. 

 

1) Посада 

 Член ревізійної комісії 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Іванова Олена Миколаївна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1968 

5) Освіта 

 Державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса; 1992; Інженер-гідротехнік; 

Межрегіональна академія управління персоналом, м. Київ; 2003; Економіст, фінансовий 

менеджер 

6) Стаж роботи (років) 

 21 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ЗАТ "Конекрейнс Україна", головний бухгалтер 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 13.12.2011, обрано до 10.04.2017 

9) Опис 

 Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. 

Повноваження та обов'язки члена Ревізійної комісії визначені Статутом. Член Ревізійної комісії 

зобов'язаний: здійснювати у встановленому порядку перевірки фінансово-господарської 

діяльності Товариства за результатами фінансового року, а також за дорученням Загальних 

Зборів, Наглядової ради, Правління, за власною ініціативою або на вимогу акціонерів, що 

володіють більш як 10 відсотками акцій Товариства; надавати результати перевірок на чергових 

Загальних зборах у вигляді звіту (висновку) згідно з вимогами законодавства і цього Статуту; 

інформувати Наглядову раду та Правління про помічені ними при перевірках порушення, а 

також про виникнення загрози інтересам Товариства з наданням підтверджуючих документів і 

матеріалів; вимагати скликання позачергових Загальних зборів, якщо виникла загроза інтересам 

Товариства або виявлені зловживання, допущені посадовими особами Товариства; не 

розголошувати отриману ними інформацію Товариства з обмеженим доступом, за винятком 

випадків, встановлених законом. За звітний період винагорода за виконання обов'язків члена 

Ревізійної комісії не виплачувалась. В натуральній формі винагорода не надавалась. Змін у 

складі посадової особи не відбувалося. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 

не має. Інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності: головний бухгалтер (ЗАТ 

"Конекрейнс Україна").  На інших підприємствах обіймає посади: головний бухгалтер ПРАТ 

"Конекрейнс Україна" (місцезнаходження: 65125, м. Одеса, вул. Успенська, 26). 

 

1) Посада 

 Член ревізійної комісії 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Станков Василь Степанович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1948 

5) Освіта 



 Одеський інститут народного господарства; 1971; Бухгалтерський облік 

6) Стаж роботи (років) 

 39 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ТОВ "Крандизайн", головний бухгалтер 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 13.12.2011, обрано до 10.04.2017 

9) Опис 

 Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. 

Повноваження та обов'язки члена Ревізійної комісії визначені Статутом. Член Ревізійної комісії 

зобов'язаний: здійснювати у встановленому порядку перевірки фінансово-господарської 

діяльності Товариства за результатами фінансового року, а також за дорученням Загальних 

Зборів, Наглядової ради, Правління, за власною ініціативою або на вимогу акціонерів, що 

володіють більш як 10 відсотками акцій Товариства; надавати результати перевірок на чергових 

Загальних зборах у вигляді звіту (висновку) згідно з вимогами законодавства і цього Статуту; 

інформувати Наглядову раду та Правління про помічені ними при перевірках порушення, а 

також про виникнення загрози інтересам Товариства з наданням підтверджуючих документів і 

матеріалів; вимагати скликання позачергових Загальних зборів, якщо виникла загроза інтересам 

Товариства або виявлені зловживання, допущені посадовими особами Товариства; не 

розголошувати отриману ними інформацію Товариства з обмеженим доступом, за винятком 

випадків, встановлених законом. За звітний період винагорода за виконання обов'язків члена 

Ревізійної комісії не виплачувалась. В натуральній формі винагорода не надавалась. Змін у 

складі посадової особи не відбувалося. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 

не має. Інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності: головній бухгалтер (Ждановський 

пивзавод); начальник бюро обліку основних засобів та загальних операцій, заступник головного 

бухгалтера, головній бухгалтер (ГМК "Печенганікель"), головній бухгалтер, фінансовий 

директор (ЗАТ "Запоріжкран").  На інших підприємствах обіймає посади: головний бухгалтер 

ТОВ "Крандизайн" (місцезнаходження: 69015, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А). 

 

1) Посада 

 Головний бухгалтер 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Бувайло Наталія Яківна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1972 

5) Освіта 

 Запорізька державна інженерна академія; 1999; Економіка підприємства 

6) Стаж роботи (років) 

 15 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Запорізьке ЛВУМГ філії УМГ "Харківтрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз", головний бухгалтер 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 20.10.2014, обрано безстроково 

9) Опис 

 Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. 

Повноваження та обов'язки головного бухгалтера: здійснює організацію бухгалтерського обліку 

господарсько-фінансової діяльності та контроль за ощадливим використанням матеріальних, 

трудових і фінансових ресурсів, організує облік майна, зобов'язань і господарських операцій, 



придбаних основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, своєчасне 

відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, облік витрат 

виробництва, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), 

результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, а також фінансових, 

розрахункових і кредитних операцій, забеспечує розрахунки по заробітній платі з робітниками 

підприємства, відповідне нарахування та перерахування платежів в державний бюджет, внесків 

на державне соціальне страхування, раціональну организацію обліку та звітності товариства на 

основі прогресивних форм та методів бухгалтерського обліку, розробку і здійснення заходів, які 

направлені на дотримання фінансової дисціплини, здійснює контроль за дотриманням порядку 

оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, 

витрат фонду заробітної плати, проведенням інвентаризацій основних засобів, 

товарно-матеріальних цінностей і коштів, формує відповідно до законодавства про 

бухгалтерський облік облікову політику виходячи зі структури й особливостей діяльності 

підприємства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості, здійснює взаємодію з 

банками з питань розміщення вільних фінансових коштів на банківських депозитних внесках і 

придбання високоліквідних цінних паперів, контроль за проведенням облікових операцій з 

депозитними і кредитними договорами, цінними паперами, забезпечує складання балансу й 

оперативних зведених звітів про доходи і витрати коштів, про використання бюджету, іншої 

бухгалтерської і статистичної звітності, подання їх у встановленому порядку у відповідні 

органи. За звітний період винагорода за виконання особою обов'язків головного бухгалтера 

склала 17207,76 грн. В натуральній формі винагорода не надавалась. Особу було призначено 

згідно з наказом керівника підприємства від 20.10.2014. Підстави прийняття рішення - ст. 24 

КЗпП України, згода працівника. Раніше посаду головного бухгалтера займала Проценко 

Світлана Олександрівна, яку було звільнено згідно з наказом по підприємству від 22.09.2014. У 

період з 22.09.2014 по 20.10.2014 посада була вакантною. Непогашеної судимості за корисливі 

та посадові злочини не має. Інші посади, які особа обіймала протягом своєї діяльності: головний 

бухгалтер (Запорізьке ЛВУМГ філії УМГ "Харківтрансгаз" ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз 

України"), головний бухгалтер (Запорізьке ЛВУМГ філії УМГ "Харківтрансгаз" ПАТ 

"Укртрансгаз"). На інших підприємствах посад не обіймає. 

 

1) Посада 

 Член правління 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Проценко Світлана Олександрівна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1978 

5) Освіта 

 Запорізький державний університет; 2001; Облік і аудит 

6) Стаж роботи (років) 

 13 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "Запоріжкран", начальник фінансового департаменту 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 24.12.2014, обрано до 24.12.2017 

9) Опис 

 Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. 

Повноваження та обов'язки члена Правління визначені Статутом. До компетенції Правління 

належить: забезпечення виконання планів діяльності та розвитку Товариства; підготовка 



необхідних матеріалів та пропозицій щодо питань, які підлягають затвердженню Загальними 

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

зборами річного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства, включаючи його 

дочірні підприємства, балансу Товариства та іншої фінансової звітності; забезпечення 

виконання рішень Загальних зборів та Наглядової Ради; визначення організаційної структури 

Товариства; здійснення контролю за діяльністю дочірніх підприємств, філій та представництв, 

призначення та звільнення їх керівників; організація виконання рішень Загальних зборів та 

Наглядової ради про створення, реорганізацію або ліквідацію дочірніх підприємств (товариств), 

філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства; надання матеріальної 

(фінансової) допомоги фізичним і юридичним особам; прийняття рішень про використання 

резервного капіталу Товариства; надання згоди на здійснення певних дій органами дочірніх 

підприємств (товариств), філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства у 

випадках, визначених їх установчими документами; розглядання та вирішення інших питань 

діяльності Товариства, крім тих, які віднесені Статутом та положеннями Товариства до 

компетенції Загальних зборів, Наглядової Ради або Ревізійної комісії Товариства. За звітний 

період винагорода за виконання обов'язків члена Правління не виплачувалась. В натуральній 

формі винагорода не надавалась. Призначено згідно з рішенням Наглядової ради від 24.12.2014 

(Протокол від 24.12.2014). Підстава прийняття рішення - п. 10.1 Статуту емітента. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які особа обіймала протягом 

своєї діяльності: бухгалтер (ТОВ "КБ-Екологія"), головний бухгалтер (ТОВ "Арлан-Мет"), 

головний бухгалтер (ЗАТ "Національний автомобільний альянс"), головний бухгалтер (ТОВ 

"ЯГК-Строй"), головний бухгалтер, начальник фінансового департаменту (ПАТ "Запоріжкран"). 

На інших підприємствах посад не обіймає. 

 

1) Посада 

 Член правління 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Терьошин Федір Сергійович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1982 

5) Освіта 

 Запорізький національний технічний університет; 2005; Колісні і гусеничні транспортні 

машини 

6) Стаж роботи (років) 

 5 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "Запоріжкран", начальник відділу контролю якості 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 24.12.2014, обрано до 24.12.2017 

9) Опис 

 Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. 

Повноваження та обов'язки члена Правління визначені Статутом. До компетенції Правління 

належить: забезпечення виконання планів діяльності та розвитку Товариства; підготовка 

необхідних матеріалів та пропозицій щодо питань, які підлягають затвердженню Загальними 

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

зборами річного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства, включаючи його 

дочірні підприємства, балансу Товариства та іншої фінансової звітності; забезпечення 

виконання рішень Загальних зборів та Наглядової Ради; визначення організаційної структури 



Товариства; здійснення контролю за діяльністю дочірніх підприємств, філій та представництв, 

призначення та звільнення їх керівників; організація виконання рішень Загальних зборів та 

Наглядової ради про створення, реорганізацію або ліквідацію дочірніх підприємств (товариств), 

філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства; надання матеріальної 

(фінансової) допомоги фізичним і юридичним особам; прийняття рішень про використання 

резервного капіталу Товариства; надання згоди на здійснення певних дій органами дочірніх 

підприємств (товариств), філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства у 

випадках, визначених їх установчими документами; розглядання та вирішення інших питань 

діяльності Товариства, крім тих, які віднесені Статутом та положеннями Товариства до 

компетенції Загальних зборів, Наглядової Ради або Ревізійної комісії Товариства. За звітний 

період винагорода за виконання обов'язків члена Правління не виплачувалась. В натуральній 

формі винагорода не надавалась. Призначено згідно з рішенням Наглядової ради від 24.12.2014 

(Протокол від 24.12.2014). Підстава прийняття рішення - п. 10.1 Статуту емітента. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які особа обіймала протягом 

своєї діяльності: інженер навчального центру (ЗАТ "ЗАЗ"), начальник відділу контролю якості 

(ПАТ "Запоріжкран"). На інших підприємствах посад не обіймає. 

 



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 код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Заступник голови 

правління 

Тарасов Сергій 

Олександрович 

    0 0 0 0 0 0 

Член правління Проценко 

Світлана 

Олександрівна 

    0 0 0 0 0 0 

Голова ревізійної 

комісії 

Тучинський 

Валентин 

Валентинович 

    2 0,0001 2 0 0 0 

Голова наглядової 

ради 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"ЗАПОРІЖЖЯ 

КРАН ХОЛДИНГ" 

 33528158   1 476 357 80,5837 1 476 3

57 

0 0 0 

Член наглядової 

ради 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

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 правління Плясов Сергій 

Вячеславович 

    0 0 0 0 0 0 

Член правління Стаценко Микита 

Андрійович 

    0 0 0 0 0 0 

Член правління Шинкаренко Юрій 

Володимирович 

    0 0 0 0 0 0 

Член правління Яланський Сергій 

Миколайович 

    0 0 0 0 0 0 

Член ревізійної 

комісії 

Іванова Олена 

Миколаївна 

    2 0,0001 2 0 0 0 

Член ревізійної Станков Василь     404 0,0221 404 0 0 0 



комісії Степанович 

Головний 

бухгалтер 

Бувайло Наталія 

Яківна 

    0 0 0 0 0 0 

Член правління Терьошин Федір 

Сергійович 

    0 0 0 0 0 0 

Усього 1 657 309 90,4606 1 657 3

09 

0 0 0 

 

 





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

Найменування юридичної 

особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

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 АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЖЯ 

КРАН ХОЛДИНГ" 

33528158 69015, Запорізька обл., 

м. Запоріжжя, вул. 

Кияшка, 16-А 

1 476 357 80,5837 1 476 357 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата 

видачі паспорта, 

найменування органу, 

який видав паспорт 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

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 1 476 357 0 0 0 



VІІ. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 10.04.2014 

Кворум зборів 90,568 

Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Звіт Правління про 

підсумки діяльності товариства в 2013 році та прийняття рішення за наслідками 

його розгляду. 2.Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2014 

рік. 3.Звіт Наглядової ради за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його 

розгляду. 4.Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками 

його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2013 рік. 

5.Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік. 6.Розподіл прибутку і 

збитків товариства за 2013 рік. Затвердження розміру річних дивідендів за 2013 

рік. 7.Про припинення повноважень та обрання Наглядової ради товариства. 

8.Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами 

Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання вказаних 

договорів (контрактів). 9.Про припинення повноважень та обрання Ревізійної 

комісії товариства. По першому питанню слухали Плясова С. В. та прийняли 

рішення затвердити звіт Правління про підсумки діяльності товариства в 2013 

році, роботу Правління за звітний період визнати задовільною. По другому 

питанню слухали Плясова С. В. та прийняли рішення затвердити основні 

напрямки діяльності товариства у 2014 році: обсяг виробництва продукції - не 

менше 68 млн. грн.; мінімізація збитків від операційної діяльності. По третьому 

питанню слухали Манжулу В. В. та прийняли рішення затвердити звіт Наглядової 

ради за 2013 рік; роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною. 

По четвертому питанню слухали Тучинського В. В. та прийняли рішення 

затвердити звіт Ревізійної комісії за 2013 рік; роботу Ревізійної комісії за звітний 

період визнати задовільною; затвердити висновок Ревізійної комісії за 2013 рік. 

По п'ятому питанню слухали Яланського С. М. та прийняли рішення затвердити 

фінансову звітність за 2013 рік у складі: Баланс на 31 грудня 2013 року (форма 1); 

Звіт про фінансові результати за 2013 рік (форма 2); Звіт про рух грошових коштів 

за 2013 рік (форма 3); Звіт про власний капітал за 2013 рік (форма 4); Примітки до 

фінансових звітів за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року. По шостому питанню 

слухали Яланського С. М. та прийняли рішення у зв'язку з відсутністю чистого 

прибутку за 2013 рік, за минулі періоди, наявністю непокритого збитку станом на 

31.12.2013 р., відсутністю резервного капіталу, дивіденди за 2013 рік не 

нараховувати і не виплачувати. По сьомому питанню слухали Тучинського В. В. 

та прийняли рішення обрати до складу Наглядової ради товариства наступних 

акціонерів: Манжулу Василя Васильовича, ПРАТ "ЗАПОРІЖЖЯ КРАН 

ХОЛДИНГ", ПРАТ "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА". По восьмому питанню слухали 

Тучинського В. В. та прийняли рішення Затвердити умови договорів, що 

укладатимуться з членами Наглядової ради. обрати голову Загальних зборів 

Кузьмінського Володимира Петровича в якості особи, яка уповноважується на 

підписання вказаних договорів. По дев'ятому питанню слухали Тучинського В. В. 

та прийняли рішення обрати до складу Ревізійної комісії товариства наступних 

акціонерів: Іванову Олену Миколаївну, Станкова Василя Степановича та 

Тучинського Валентина Валентиновича. 

 

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

та по батькові фізичної особи 

Публічне акціонерне товариство 

"Національний депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8 



Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№ 2092 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 

Факс (044) 482-52-14 

Вид діяльності Депозітарна діяльність Центрального 

депозитарію 

Опис Послуги з обслуговування емісії цінних 

паперів. 

До 12 жовтня 2013 року Національний 

депозитарій України здійснював 

професійну діяльність на фондовому 

ринку на підставі виданих Державною 

комісією з цінних паперів та фондового 

ринку ліцензії на здійснення 

депозитарної діяльності депозитарію 

цінних паперів строком на десять років 

та ліцензії на здійснення 

розрахунково-клірингової діяльності 

строком на десять років. 

12 жовтня 2013 року набрав чинності 

Закон України "Про депозитарну 

систему України" (далі - Закон). 

Відповідно до частини 2 статті 9 Закону 

Центральний депозитарій - юридична 

особа, що функціонує у формі 

публічного акціонерного товариства 

відповідно до Закону України "Про 

акціонерні товариства" з урахуванням 

особливостей, установлених цим 

Законом. Акціонерне товариство 

набуває статусу Центрального 

депозитарію з дня реєстрації 

Національною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку в 

установленому порядку Правил 

Центрального депозитарію. 

01 жовтня 2013 року Національною 

комісією з цінних паперів та фондового 

ринку було зареєстровано подані 

Публічним акціонерним товариством 

"Національний депозитарій України" 

Правила Центрального депозитарію 

цінних паперів (рішення Комісії від 

01.10.2013 №2092). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "МАРФІН БАНК" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 21650966 

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

Леніна, 28 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид АЕ № 263314 



діяльності 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.09.2013 

Міжміський код та телефон (0482) 301-354 

Факс (048) 775-97-02 

Вид діяльності Депозітарна діяльність депозитарної 

установи 

Опис Послуги депозитарної установи. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю Аудиторська фірма 

"Капітал" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 20503140 

Місцезнаходження 69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, 

пр. Леніна, 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 Діяльність у сфері бухгалтерського 

обліку та аудиту 

Опис Аудиторськи послуги. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Лігалкон" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 37648625 

Місцезнаходження 69015, Запорізька обл., м. Запоріжжя, 

вул.Кияшка, 16-А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

немає 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

немає 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (061) 289-51-86 

Факс немає 

Вид діяльності Діяльність у сфері права 

Опис Послуги з надання правової допомоги. 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 
1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

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 Запорізьке 

територіальне 

управління державної 

комісії з цінних 

паперів та фондового 

ринку 

UA4000114813 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

3,5 1 832 080 6 412 280 100 

Опис 

Попередні свідоцтва № 354/08/1/98 від 13.07.1998 року, № 25/08/1/05 від 19.09.2005 року та № 21/08/1/11 від 03.03.2011 року втратили чинність. 

Торгівля цінними паперами емітента здійснюється на неорганизованому внутрішньому ринку, на зовнішньому ринку торгівля цінними 

паперами емітента не здійснюється. Фактів лістингу/делістингу на фондових біржах, додаткових емісій та дострокових погашень цінних 

паперів емітента протягом звітного періоду не було. 

 



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

Закрите акціонерне товариство "Запорізький завод важкого кранобудування" було засновано 

згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 25 березня 1999 р. шляхом перереєстрації 

суб'єкта підприємницької діяльності - Закритого акціонерного товариства "Запорізький 

енергомеханічний завод". У 2011 році відповідно до вимог законів України "Про акціонерні 

товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок" підприємством були здійснені дії по 

переведенню акцій у бездокументарну форму існування. 13.12.2011 року загальними зборами 

(Протокол № 21 від 13.12.2011 року) прийнято рішення про зміну найменування товариства на 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО 

КРАНОБУДУВАННЯ". Інших важливих подій розвитку подій (злиття, поділ, приєднання, 

перетворення, виділ) не відбувалося. 

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 

ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх 

звітних періодів 

Вищим органом управління емітента є Загальні збори товариства. Загальними зборами 

обираються Наглядова рада та Ревізійна комісія товариства. Поточне керівництво 

підприємством здійснює Правління. В структурі товариства дочірні підприємства, філії, 

представництва чи інші відокремлені структурні підрозділи відсутні. Змін в організаційній 

структурі порівняно з попереднім звітним періодом не відбувалося. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за 2014 рік становила 337 

осіб, у т. ч. чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 12 осіб. 

Фонд оплати праці у 2014 році склав 16386,6 тис. грн. Фонд оплати праці відносно попереднього 

року зменшився на 27 %. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за 

сумісництвом - 23 особи . Кадрова політика товариства спрямована на підвищення 

кваліфікаційного рівня персоналу. Взаємовідносини з працівниками здійснюється згідно з 

чинним законодавством. 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та 

термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Емітент не належить до будь-якого з об'єднань підприємств. 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями. 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 



Протягом звітного періоду пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило, 

реорганізація не відбувалася. 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Облікова політика була введена в дію наказом по підприємству № 01 від 01.01.2012 року. З 

метою складання фінансових звітів згідно МСФЗ були встановлені наступні принципи облікової 

політики: 

1. Для відображення господарських операцій за активами, зобов"язаннями, доходами та 

витратами підприємства використовується розроблений відповідно до вимог МСФЗ план 

рахунків 

2. Встановлен наступний поріг суттєвості по відношенню до окремих обїектів обліку: - для 

визначення суттєвості окремих операцій об'єктів обліку, які відносяться до активів, зобов'язань 

та власного капіталу підприємства, прийнята величина у 5% від підсумку активів відповідного 

розділу, зобов'язань та власного капіталу; - для визначення суттєвості окремих видів доходу та 

видатку прийнята величина у 2% чистого прибутку (збитку) підприємства; - для цілей 

відображення переоцінки або зменшення корисності об'єктів обліку прийнята величина у 1% 

чистого прибутку (збитку) підприємства. 

3. Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансових звітів (окрім звіту про рух 

грошових коштів) проводиться згідно з принципом нарахування таким чином, щоб результати 

операцій та інших подій були відображені у облікових регістрах та фінансових звітах тоді, коли 

вони мали місце, а не тоді, коли підприємство отримує або платить грошові кошти. 

4. Операція та події обліковуються та представляються у фінансовій звітності згідно з їх 

економічною сутністю, а не виходячи с юридичної норми. 

5. Підприємство обліковує основні засоби за методом переоціненої вартості. Амортизація 

основних засобів проводиться прямолінійним методом за визначеними річними нормами 

амортизації згідно визначених сум. 

6. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є найменування. Запаси оцінуються у 

фінансовій звітності по найменшій з двох величин: собівартості або чистій ціні продажу. Оцінка 

при вибутті здійснюється за методом собівартості перших за часом надходження запасів.Резерв 

на знецінення запасів формується за методом застосування абсолютної величини вартості 

запасів на основі аналізу партій надходження. 

7. Резерв сумнівних боргів визначається за методом використання абсолютної суми 

сумнівної заборгованості на основі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. 

8. Створюється забезпечення, необхідне для відшкодування наступних операційних витрат 

на оплату відпусток робітникам. 

9. Створюється забезпечення необхідне на на виплату сум пенсій тим працівникам, які були 

зайняті на виробництвах зі шкідливими та важкими умовами виробництва. Забезпечення 

створюється на основі актуарного розрахунку Створений резерв відображається у обліку 

підприємства с урахуванням тимчасової вартості грошей. 

10. Фінансові інвестиції до асоційованих та дочірних підприємств та у спільну діяльність зі 

створенням юридичної особи на дату балансу відображати за вартістю, визначеною методом 

участі у капіталі. 

11. Звітним сегментом вважається виробництво підіймального устаткування. Приоритетним 

господарським сегментом вважається виробництво вантажопідіймального устаткування.  

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 



виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Товариство належить до підприємств машинобудівної галузі, які здійснюють виробництво 

підйомно-транспортного устаткування. Значний обсяг продажів у грошовому еквіваленті склали 

наступні види продукції (у натуральному та грошовому виразі): вантажні візки мостових кранів і 

контейнерних перевантажувачів (13 шт., 16,6 млн. грн., середньореалізаційна ціна - 1,28 млн. 

грн.), вузли ходових частин кранів (283 шт., 135,0 млн. грн., середньореалізаційна ціна - 477,0 

тыс. грн.). Сума виручки - 151,6 млн. грн. Загальна сума експорту -134,6 млн. грн. Структура 

продажів: внутрішній ринок - 11%;  експорт - 89%. Особливо перспективними видами продукції 

є: металоконструкції промислових кранів великого прольоту і вантажопідйомності; вузли 

портальних кранів різноманітного призначення. Безпосереднього впливу сезонних змін на 

діяльність товариства не вбачається. У своїй діяльності товариство має певні ризики, які 

включають наступні: а) політичні і макроекономічні ризики - несприятливі зміни податкового 

навантаження, а саме - зростання податкових платежів, штрафів і пені; політична нестабільність; 

прискорення інфляції і, як наслідок, зниження впевненості споживачів у майбутньому; зниження 

темпів економічного розвитку країни та світу в цілому, і, як наслідок, погіршення стану окремих 

галузей виробництва та підприємств; б ) ризики з реалізації кранового обладнання - скорочення 

виробничих потужностей підприємств, а також товарообігу портів. Для зменшення ризиків 

товариство вживає заходи щодо забезпечення оптимального балансу між цінами та якістю 

продукції, що виробляється, розширення кола платоспроможних споживачів. Методи продажу: 

укладання угод зі споживачами продукції та послуг. Основними джерелами сировини для 

виробництва підйомно-транспортного устаткування є постачання листового металопрокату та 

профілів, а також обладнання та компонентів, виготовленних іншими підприємствами. Джерела 

сировини є доступними внаслідок наявності значної кількості постачальників. Динаміка цін на 

сировину значною мірою визначається загальносвітовими тенденціями. Оскільки 

машинобудівна галузь є виробником засобів виробництва для інших підприємств, то розвиток 

галузі залежить від стану економіки в цілому. Товариство відстежує нововведення в галузі та 

орієнтується на сучасні технології. Основними конкурентами ПАТ "Запоріжкран" на 

загальнонаціональному ринку є: ТОВ "Дніпропромбудсервіс" (м. Дніпропетровськ), ТОВ 

"Харківський експериментальний завод підйомно-транспортного машинобудування" (м. 

Харків), ПРАТ "Зуївський енергомеханічний завод" (м. Донецьк). Перспективами розвитку 

товариства є освоєння нових видів продукції, пошук шляхів збільшення обсягу виробництва та 

зниження собівартості. Підприємство має таких основних вітчизняних та закордонних 

постачальників сировини: Запорізький регіональний філіал АТ "УГМК", ТОВ ТД "ІРБІС", 

Polarputkі (Фінляндія), ТОВ "Ферро-ВВ", ТОВ"Технолит, Промислова компанія", ООО ОЗМ 

Спецсталь (Росія), ТОВ "Йотунгард". 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

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

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

вартість і спосіб фінансування  



У 2010 р. підприємством було: 

- відремонтовано та реконструйовано будівель та споруд на суму 3 565,0 тис.грн.; 

- частково ліквідовано будівель та споруд загальною вартістю 18,0 тис.грн.; 

- модернізовано дробеструйно-фарбувальну камеру загальною вартістю 365,7 тис.грн.; 

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

- реконструйовано та відремонтовано підіймальне устаткування загальною вартістю 384,3 

тис.грн.; 

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

- введено до експлуатації верстат розкрій загальною вартістю 688,9 тис.грн.; 

- введено до експлуатації верстат токарний PUMA загальною вартістю 1059,2 тис.грн.; 

- введено до експлуатації компресор гвинтовий Kaeser DSD загальною вартістю 1117,4 

тис.грн.; 

- введено до експлуатації ваги платформні загальною вартістю 130,3 тис.грн.; 

- введено до експлуатації мобільний расточний комплекс вартістю 308,2 тис.грн.; 

- відремонтовано верстат для збирання коробчатих балок вартістю 79,3 тис.грн.; 

- введено до експлуатації компресор гвинтовий загальною вартістю 254,4 тис.грн.; 

- введено до експлуатації стрічково-пильний верстат Behrіnger 1252,9 тис.грн.; 

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

- проведено модернізацію оброблювального центру Zayer загальною вартістю 904,2 

тис.грн.; 

- введено до експлуатації інше обладнання для виробництва підіймального устаткування 

загальною вартістю 901,1 тис.грн.; 

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

підіймального устаткування загальною вартістю 695,0 тис.грн.; 

- придбано та введено до експлуатації інших основних засобів (офісна техніка, меблі, 

малоцінні необоротні матеріальні активи та інш.) загальною вартістю 1153,0 тис.грн.; 

- виведено з експлуатації в наслідок продажу транспортних засобів загальною вартістю 

416,2 тис.грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фізичним зносом транспортних засобів загальною 

вартістю 127,8 тис.грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фізичним зносом інші об"єкти основних засобів (офісна 

техніка, меблі, малоцінні необоротні матеріальні активи та інш.) на суму 136,0 тис.грн. 

У 2011 році підприємством було: 

- введено до експлуатації будівлю відділення підготовки поверхні металоконструкції 

загальною вартістю 6085,6 тис.грн.; 

- проведено модернізацію та ремонт корпусу побутового загальною вартістю 686,7 

тис.грн.; 

- проведено модернізацію та ремонт будівлі збирального цеху загальною вартістю 339,0 

тис.грн.; 

- проведено модернізацію та ремонт будівлі цеху металоконструкцій пролети Г-И 

загальною вартістю 531,5 тис.грн.; 

- проведено ремонти інших будівель та споруд загальною вартістю 789,2 тис.грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фізичним зносом будівлю маслобійні загальною 

вартістю 86,5 тис.грн., 

- списано у зв'язку з моральним та фізичним зносом будівлю їдальні загальною вартістю 

253,0 тис. грн..; 

- частково списано у зв'язку з моральним та фізичним зносом інші споруди загальною 

вартістю 28,5 тис. грн.; 

- введено до експлуатації камеру дробеструйно - фарбувальну загальною вартістю 3573,1 

тис.грн.; 

- введено до експлуатації компресорно - конденсатний блок загальною вартістю 97,9 



тис.грн.; 

- введено до експлуатації верстат расточний TOSWHN загальною вартістю 118,1 тис.грн.; 

- введено до експлуатації верстат токарний LEADWELL загальною вартістю 86,4 тис.грн.; 

- введено до експлуатації верстат кромкосколювальний PULLMAX X97 загальною 

вартістю 473,1 тис.грн.; 

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

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

- введено до експлуатації верстат трубозгинальний загальною вартістю 90,3 тис.грн.; 

- введено до експлуатації верстат вертикально - фрезерний загальною вартістю 75,1 

тис.грн.; 

- проведено модернізацію оброблювального центру ZAYER загальною вартістю 164,8 

тис.грн.; 

- введено до експлуатації інше обладнання для виробництва підіймального устаткування 

загальною вартістю 1119,2 тис.грн.; 

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

підіймального устаткування загальною вартістю 178,0 тис.грн.; 

- придбано та введено до експлуатації інших основних засобів (офісна техніка, меблі, 

малоцінні необоротні матеріальні активи та інш.) загальною вартістю 1732,0 тис.грн.; 

- придбано та введено до експлуатації транспортний засіб Roomster Comfort загальною 

вартістю 129,0 тис.грн.; 

- проведено відчуження транспортного засобу Volkswagen загальною вартістю 81,0 

тис.грн.; 

- проведено відчуження транспортного засобу Skoda Oktavіa загальною вартістю 56,0 

тис.грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фізичним зносом об"єкти основних засобів (офісна 

техніка, меблі, малоцінні необоротні матеріальні активи та інш.) на суму 228,0 тис.грн. 

У 2012 році підприємством було: 

- проведено модернізацію та ремонт будки охорони центральної загальною вартістю 87,9 

тис. грн.; 

- проведено модернізацію та ремонт будівлі збирального цеху  загальною вартістю 212,3 

тис. грн.; 

- проведено модернізацію та ремонт будівлі цеху м/к пролети А-Г  загальною вартістю 

447,0 тис. грн.; 

- проведено модернізацію та ремонт будівлі цеху м/к пролети Г-И  загальною вартістю 

415,2 тис. грн.; 

- проведено модернізацію та ремонт корпусу побутового  загальною вартістю 123,2 тис. 

грн.; 

- проведено модернізацію та ремонт установки відео спостереження заводу загальною 

вартістю 45,9 тис. грн.; 

- проведено ремонти інвестиційної нерухомості загальною вартістю 13,6 тис. грн.; 

- частково списано у зв'язку з моральним та фізичним зносом з інвестиційної нерухомості 

загальною вартістю 22 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатації поворотний стіл на станок Zayer  загальною 

вартістю 762,5 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатації вертикально-фрезерний станок YANG MV5A Twіn  

загальною вартістю 117,9 тис. грн.; 

- придбані та введені до експлуатації Мінітрактор Mіggіtrak 1001 2 шт. загальною вартістю 

80,4 тис. грн.; 

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

- виготовлені власними засобами та введено до експлуатації кантователі для зварювання 

загальною вартістю 465,2 тис. грн.; 



- модернізовано оброблювальний центр 20 КСU 12000 Zayer загальною вартістю 498,9 тис. 

грн.; 

- виготовлено власними засобами та введено до експлуатації портал для притиску 

жорсткості вартістю 124,6 тис. грн.; 

- проведені введені до експлуатації Фарбувальні апарати  GRACO 70 2 шт. загальною 

вартістю 95,0 тис. грн.; 

- введено до експлуатації зварювальні апарати  Fast MІG Basіc КМ-500 9 шт. загальною 

вартістю 392,4 тис. грн.; 

- модернізовано станок горизонтально-расточний SKODA W 250 H загальною вартістю 

187,1 тис. грн.; 

- придбані та введені до експлуатації станок магнітний 100/4 АК 2 шт. загальною вартістю 

52,2 тис. грн.; 

- модернізовано Станок токарний LEADWELL загальною вартістю 190,0 тис. грн.; 

- модернізовано стенд ля зварювання кінцевих балок загальною вартістю 124,2 тис. грн.; 

- модернізовано токарний верстат одношпиндельний DOOSAN PUMA 500 загальною 

вартістю 372,9 тис. грн.; 

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

загальною вартістю 194,1 тис. грн.; 

- виготовлені власними засобами та введено до експлуатації траверси  кресл.. 40-2011 3 

шт. загальною вартістю 89,3 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фізичним зносом станок СКС 25 загальною вартістю 

51,5  тис. грн.; 

- модернізовано введено до експлуатації інше обладнання для виробництва підіймального 

устаткування загальною вартістю 996,4 тис.грн.; 

- продано ножиці кривошипні листові АКНА-3223 загальною вартістю 544,0  тис. грн.; 

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

підіймального устаткування загальною вартістю 347,5 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатації автомобіль VW Tіguan Track Style 2.0 TSІ 6AKП 

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

- виготовлені власними засобами та введено до експлуатації контейнери для зберігання 

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

- придбано та введено до експлуатації комплект модульних перегородок загальною 

вартістю 57,0  тис. грн.; 

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

загальною вартістю 1588,6  тис. грн.; 

- модернізовано та введено до експлуатації інших основних засобів (інструменти, прилади, 

інвентар, офісна техніка, меблі тощо) загальною вартістю 703,9 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фізичним зносом інших основних засобів загальною 

вартістю 105,4 тис. грн. 

У 2013 р. підприємством було: 

- проведено модернізацію та ремонт будівлі збирального цеху загальною вартістю 466,3 

тис. грн.; 

- проведено модернізацію та ремонт будівлі центрального складу загальною вартістю 53,5 

тис. грн.; 

- проведено модернізацію та ремонт будівлі цеху м/к пролети Ао-Во загальною вартістю 

552,4 тис. грн.; 

- проведено модернізацію та ремонт будівлі цеху м/к пролети А-Г загальною вартістю 

261,0 тис. грн.; 

- проведено модернізацію та ремонт будівлі цеху м/к пролети Г-И загальною вартістю 

121,1 тис. грн.; 

- проведено модернізацію та ремонт корпусу побутового загальною вартістю 144,9 тис. 



грн..; 

- проведено модернізацію та ремонт інших будівель загальною вартістю 71,4 тис. грн.; 

- проведено розробку проектної документації відвантажувального терміналу загальною 

вартістю 460,6 тис. грн.; 

- проведено модернізацію та ремонт водопроводу загальною вартістю 53,7 тис. грн.; 

- проведено модернізацію та ремонт залізнічних шляхів загальною вартістю 614,9 тис. грн.; 

- проведено модернізацію та ремонт інших споруд  загальною вартістю 115,8 тис. грн.; 

- проведено модернізацію та ремонт комплекса ковальського цеху загальною вартістю 

406,4 тис. грн.; 

- проведено модернізацію та ремонт термічного цеху загальною вартістю 2385,3 тис. грн.; 

- частково списано у зв'язку з моральним та фізичним зносом нерухомості загальною 

вартістю 34,6 тис. грн.; 

- проведено модернізацію та ремонт інших матеріальних активів загальною вартістю 71,9 

тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатації інших матеріальних активів загальною вартістю 67,4 

тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фізичним зносом у кількості 14 шт плазмотрони 

Кристал РП 41 загальною вартістю 3244,0  тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фізичним зносом інші матеріальні активи загальною 

вартістю 56,8  тис. грн.; 

- виготовлені власними засобами та введено до експлуатації мінікотельна АПК загальною 

вартістю 484,9 тис. грн.; 

- модернізовано  траверсу  загальною вартістю 54,5 тис. грн.; 

- модернізовано  камеру  дробоструйно-фарбувальну  загальною вартістю 169,7 тис. грн.; 

- модернізовано  інших машин та обладнання  загальною вартістю 235,4 тис. грн.; 

- виготовлено власними засобами та введено до експлуатації кран мостовий 

К56921загальною вартістю 472,1 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатації машина плазменної різкизагальною вартістю 3394,0 

тис. грн.; 

- проведені введені до експлуатації інші машини та обладнання загальною вартістю 49,8 

тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фізичним зносом кран мостовий в/п 20/5 загальною 

вартістю 60,3  тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фізичним зносом кран мостовий в/п 32/5 загальною 

вартістю 72,7  тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фізичним зносом інших машин та обладнання 

загальною вартістю 121,6  тис. грн.; 

- проведено модернізацію та ремонт тепловозу ТГМ-23Д48-102 загальною вартістю 742,2 

тис. грн.; 

- проведено модернізацію та ремонт інших транспортних засобів загальною вартістю 5,4 

тис. грн.; 

- проведено відчудження транспортного засобу SkodaSuperb загальною вартістю 85,4 

тис.грн.; 

- проведено відчудження інших основних засобів загальною вартістю 31,9 тис.грн.  

У 2014 р. підприємством було: 

- проведено модернізацію та ремонт будівлі компресорної станції загальною вартістю 

107,5 тис. грн.; 

- проведено модернізацію та ремонт будівлі термічного цеху загальною вартістю 755,0 тис. 

грн.;   

- проведено модернізацію та ремонт будівлі спортзалу загальною вартістю  200,5 тис. грн.; 

- проведено модернізацію та ремонт будівлі збирального цеху загальною вартістю 110,3 



тис. грн.; 

- проведено модернізацію та ремонт будівлі цеху м/к прольоти А-Г загальною вартістю 

60,0 тис. грн.; 

- проведено модернізацію та ремонт будівлі цеху м/к прольоти Г-И загальною вартістю 

853,7 тис. грн.; 

- проведено модернізацію та ремонт каналізації зливової загальною вартістю 108,7 тис. 

грн.; 

- проведено модернізацію та ремонт освітлення заводу зовнішнє загальною вартістю 61,1 

тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатації вакуумної траверси загальною вартістю 312,9 тис. 

грн.; 

- придбано та введено до експлуатації повітряна завеса воріт загальною вартістю 67,8 тис. 

грн.; 

- придбано та введено до експлуатації горизонтальна дробеметна установка загальною 

вартістю 4519,5 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатації кран козловий К46137 загальною вартістю 6201,3 

тис. грн.; 

- проведено модернізацію та ремонт крана консол-поворот 0,5т загальною вартістю 13,3 

тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатації кран мостовий К56920 загальною вартістю 1866,6 

тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатації кран мостовий К56918 загальною вартістю 762,9 

тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатації кран мостовий К56941 загальною вартістю 830,2 

тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатації кран мостовий К56919 загальною вартістю 2312,9 

тис. грн.; 

- проведено модернізацію та ремонт устаткування плазмової різки MESSER загальною 

вартістю 108,2 тис. грн.; 

- проведено модернізацію та ремонт обробного центру 20KCU 12000 "ZAYER" загальною 

вартістю 35,3 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатації  станок PUMA 450   загальною вартістю 279,2 тис. 

грн.; 

- проведено модернізацію та ремонт станка расточного TOS WHN(Q)13CNC  загальною 

вартістю 18,9 тис. грн.; 

- проведено модернізацію та ремонт токарного станка одношпиндельного DOOSAN PUMA 

500 загальною вартістю 25,5 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатації МФУ Canon MF 4730 загальною вартістю 11,1 тис. 

грн.; 

- придбано та введено до експлуатації ноутбук HP 6470b загальною вартістю 3,3 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатації смартфон Sony Xperіa Z3 загальною вартістю 7,7 

тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатації проектор  Epson EB-430 загальною вартістю 20,8 

тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатації сервер ІBM Express загальною вартістю 6,5 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатації смартфон Meіzu MX4 загальною вартістю 5,4 тис. 

грн.; 

- придбано та введено до експлуатації ноутбук HP probook 640 загальною вартістю 14,5 

тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фізичним зносом держатель магнітний ДМ-25 

загальною вартістю 1,9 тис. грн.; 



- списано у зв'язку з моральним та фізичним зносом компресор КС-10 загальною вартістю 

0,9 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фізичним зносом кран козловий КС 50  загальною 

вартістю 83,4 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фізичним зносом магнітний підіймач WLM 1000 

загальною вартістю 1,9 тис. грн.; 

- продано машина "Кристал" - залишкова вартість - 54,9 тис. грн., вартість реалізації - 90,0 

тис. грн.; 

- продано станок вертикально-фрезерувальний  4.1 - залишкова вартість - 2,7 тис. грн., 

вартість реалізації - 12,6 тис. грн.; 

- продано станок горизонтально-расточний 30Т - залишкова вартість - 9,1 тис. грн., 

вартість реалізації - 15,9 тис. грн.; 

- продано станок горизонтально-расточной 12Т - залишкова вартість - 2,9 тис. грн., 

вартість реалізації - 15,9 тис. грн.; 

- продано станок карусельний 1516  - залишкова вартість - 129,3 тис. грн., вартість 

реалізації - 60,0 тис. грн.; 

- продано станок токарно-винторезний 16Е16КП 1516  - залишкова вартість - 0,3 тис. грн., 

вартість реалізації - 8,1 тис. грн. 

Будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з господарською діяльністю товариства, на 

дату подання інформації не плануються. 

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами 

виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом 

звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, 

відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами 

наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами 

зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика 

ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності 

інша інформація 1. Дата правочину: 01.07.2013 р. Сторони: емітент - орендодавець, Приватне 

акціонерне товариство "Запоріжжя кран холдинг" - орендар. Зміст правочину: оренда частини 

нежитлового приміщення. Сума правочину: визначається на підставі актів надання послуг з 

оренди та залежить від фактичного строку оренди. Підстава укладання - чинне законодавство, 

волевиявлення сторін. Ціноутворення здійснюється на підставі даних про ціни, що склалися на 

ринку. 

2. Дата правочину: 23.01.2014 р. Сторони: емітент - замовник, Приватне акціонерне 

товариство "Конекрейнс Україна" - підрядник. Зміст правочину: монтажні роботи. Сума 

правочину: 2760,00 грн. Підстава укладання - чинне законодавство, волевиявлення сторін. 

Ціноутворення здійснюється на підставі даних про ціни, що склалися на ринку. 

3. Дата правочину: 07.03.2014 р. Сторони: емітент - продавець, Приватне акціонерне 

товариство "Конекрейнс Україна" - покупець. Зміст правочину: продаж комплектуючих. Сума 

правочину: 10260,00 грн. Підстава укладання - чинне законодавство, волевиявлення сторін. 

Ціноутворення здійснюється на підставі даних про ціни, що склалися на ринку. 

4. Дата правочину: 23.04.2014 р. Сторони: емітент - продавець, Приватне акціонерне 

товариство "Конекрейнс Україна" - покупець. Зміст правочину: поставка металоконструкцій 

крана. Сума правочину: 8693266,14 грн. Підстава укладання - чинне законодавство, 

волевиявлення сторін. Ціноутворення здійснюється на підставі даних про ціни, що склалися на 

ринку. 

5. Дата правочину: 02.06.2014 р. Сторони: емітент - покупець, Приватне акціонерне 

товариство "Конекрейнс Україна" - продавець. Зміст правочину: придбання запасних частин. 

Сума правочину: 93427,95 грн. Підстава укладання - чинне законодавство, волевиявлення 

сторін. Ціноутворення здійснюється на підставі даних про ціни, що склалися на ринку. 



6. Дата правочину: 26.06.2014 р. Сторони: емітент - продавець, Приватне акціонерне 

товариство "Конекрейнс Україна" - покупець. Зміст правочину: продаж комплектуючих. Сума 

правочину: 9171072,00 грн. Підстава укладання - чинне законодавство, волевиявлення сторін. 

Ціноутворення здійснюється на підставі даних про ціни, що склалися на ринку. 

7. Дата правочину: 11.07.2014 р. Сторони: емітент - замовник, Приватне акціонерне 

товариство "Конекрейнс Україна" - підрядник. Зміст правочину: ремонт мостового крану. Сума 

правочину: 7778,78 грн. Підстава укладання - чинне законодавство, волевиявлення сторін. 

Ціноутворення здійснюється на підставі даних про ціни, що склалися на ринку. 

8. Дата правочину: 23.07.2014 р. Сторони: емітент - замовник, Приватне акціонерне 

товариство "Конекрейнс Україна" - підрядник. Зміст правочину: ремонт козлового крану. Сума 

правочину: 3410,12 грн. Підстава укладання - чинне законодавство, волевиявлення сторін. 

Ціноутворення здійснюється на підставі даних про ціни, що склалися на ринку. 

9. Дата правочину: 23.07.2014 р. Сторони: емітент - замовник, Приватне акціонерне 

товариство "Конекрейнс Україна" - підрядник. Зміст правочину: поточний ремонт залізничного 

крану. Сума правочину: 4309,20 грн. Підстава укладання - чинне законодавство, волевиявлення 

сторін. Ціноутворення здійснюється на підставі даних про ціни, що склалися на ринку. 

10. Дата правочину: 24.07.2014 р. Сторони: емітент - замовник, Приватне акціонерне 

товариство "Конекрейнс Україна" - підрядник. Зміст правочину: ремонт мостового крану. Сума 

правочину: 63868,80 грн. Підстава укладання - чинне законодавство, волевиявлення сторін. 

Ціноутворення здійснюється на підставі даних про ціни, що склалися на ринку. 

11. Дата правочину: 24.07.2014 р. Сторони: емітент - замовник, Приватне акціонерне 

товариство "Конекрейнс Україна" - підрядник. Зміст правочину: ремонт мостового крану. Сума 

правочину: 5280,00 грн. Підстава укладання - чинне законодавство, волевиявлення сторін. 

Ціноутворення здійснюється на підставі даних про ціни, що склалися на ринку. 

12. Дата правочину: 04.08.2014 р. Сторони: емітент - замовник, Приватне акціонерне 

товариство "Конекрейнс Україна" - підрядник. Зміст правочину: поточний ремонт мостового 

крану. Сума правочину: 4319,92 грн. Підстава укладання - чинне законодавство, волевиявлення 

сторін. Ціноутворення здійснюється на підставі даних про ціни, що склалися на ринку. 

13. Дата правочину: 05.08.2014 р. Сторони: емітент - виконавець, Приватне акціонерне 

товариство "Конекрейнс Україна" - замовник. Зміст правочину: виконання додаткових робіт 

щодо комплектуючих. Сума правочину: 38370,00 грн. Підстава укладання - чинне 

законодавство, волевиявлення сторін. Ціноутворення здійснюється на підставі даних про ціни, 

що склалися на ринку. 

14. Дата правочину: 08.08.2014 р. Сторони: емітент - замовник, Приватне акціонерне 

товариство "Конекрейнс Україна" - підрядник. Зміст правочину: ремонт мостового крану. Сума 

правочину: 5508,00 грн. Підстава укладання - чинне законодавство, волевиявлення сторін. 

Ціноутворення здійснюється на підставі даних про ціни, що склалися на ринку. 

15. Дата правочину: 15.09.2014 р. Сторони: емітент - замовник, Приватне акціонерне 

товариство "Конекрейнс Україна" - виконавець. Зміст правочину: поточний ремонт козлового 

крану. Сума правочину: 3114,00 грн. Підстава укладання - чинне законодавство, волевиявлення 

сторін. Ціноутворення здійснюється на підставі даних про ціни, що склалися на ринку. 

16. Дата правочину: 17.09.2014 р. Сторони: емітент - замовник, Приватне акціонерне 

товариство "Конекрейнс Україна" - підрядник. Зміст правочину: ремонт мостового крану. Сума 

правочину: 18095,42 грн. Підстава укладання - чинне законодавство, волевиявлення сторін. 

Ціноутворення здійснюється на підставі даних про ціни, що склалися на ринку. 

17. Дата правочину: 16.10.2014 р. Сторони: емітент - замовник, Приватне акціонерне 

товариство "Конекрейнс Україна" - підрядник. Зміст правочину: ремонт мостового крану. Сума 

правочину: 8280,00 грн. Підстава укладання - чинне законодавство, волевиявлення сторін. 

Ціноутворення здійснюється на підставі даних про ціни, що склалися на ринку. 

18. Дата правочину: 03.11.2014 р. Сторони: емітент - орендодавець, Приватне акціонерне 

товариство "Конекрейнс Україна" - орендар. Зміст правочину: оренда обладнання. Сума 



правочину: 3600,00 грн. Підстава укладання - чинне законодавство, волевиявлення сторін. 

Ціноутворення здійснюється на підставі даних про ціни, що склалися на ринку. 

19. Дата правочину: 17.11.2014 р. Сторони: емітент - замовник, Приватне акціонерне 

товариство "Конекрейнс Україна" - підрядник. Зміст правочину: ремонт мостового крану. Сума 

правочину: 5366,04 грн. Підстава укладання - чинне законодавство, волевиявлення сторін. 

Ціноутворення здійснюється на підставі даних про ціни, що склалися на ринку. 

20. Дата правочину: 22.12.2014 р. Сторони: емітент - покупець, Приватне акціонерне 

товариство "Конекрейнс Україна" - продавець. Зміст правочину: придбання комплектуючих. 

Сума правочину: 18729,07 грн. Підстава укладання - чинне законодавство, волевиявлення 

сторін. Ціноутворення здійснюється на підставі даних про ціни, що склалися на ринку. 

21. Дата правочину: 25.12.2014 р. Сторони: емітент - замовник, Приватне акціонерне 

товариство "Конекрейнс Україна" - підрядник. Зміст правочину: технічне обслуговування. Сума 

правочину: 1049687,86 грн. Підстава укладання - чинне законодавство, волевиявлення сторін. 

Ціноутворення здійснюється на підставі даних про ціни, що склалися на ринку. 

22. Дата правочину: 25.12.2014 р. Сторони: емітент - замовник, Приватне акціонерне 

товариство "Конекрейнс Україна" - підрядник. Зміст правочину: технічне обслуговування та 

діагностика. Сума правочину: 423563,32 грн. Підстава укладання - чинне законодавство, 

волевиявлення сторін. Ціноутворення здійснюється на підставі даних про ціни, що склалися на 

ринку. 

23. Дата правочину: 07.08.2014 р. Сторони: емітент - продавець, член правління Стаценко 

Микита Андрійович - покупець. Зміст правочину: продаж мобільного телефону б/в. Сума 

правочину: 50,00 грн. Підстава укладання - чинне законодавство, волевиявлення сторін. 

Ціноутворення здійснюється на підставі даних про ціни, що склалися на ринку. 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Товариство розташоване на загальній площі земельної ділянки 24,023 га. Крім того, має у 

користуванні земельну ділянку площею 3,5 га. Товариство має будівлі та споруди, які 

використовуються для ведення господарської діяльності, загальною площею 92,6 тис. кв. м. 

Адреса розташування виробничих потужностей: м. Запоріжжя, вул. Кіяшка, 16-А. Залишкова 

вартість законсервованих основних засобів станом на 31.12.2014 р. склала 49 601,4 тис. грн. 

Загальна ступінь використання основних засобів за 2014 р. становить 72,5%. В 2014 році усі 

основні засоби використовувались у звичайних умовах діяльності товариства. Товариство 

обліковує на балансі невиробничу будівлю - спортзал. Діяльність товариства, у т. ч. 

використання активів, безпосередньо на екологічний стан довкілля не впливає. Товариство не 

планує суттєвих заходів з капітального будівництва чи розширення або удосконалення основних 

засобів. 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

Основними проблемами, які впливають на діяльність емітента, є відсутність належної державної 

політики щодо сприяння іноземному інвестуванню; державна податкова політика, що 

недостатньо спрямована на розвиток вітчизняного виробника; нестача обігових коштів у 

споживачів продукції, що виробляється товариством; загальний стан економіки, що не сприяє 

збільшенню рівня споживання продукції машинобудівної галузі та її розвитку. Законодавчі або 



економічні обмеження у вказаних аспектах будуть мати вплив на стан товариства. 

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 

законодавства 

- до бюджету: у зв'язку з порушенням відображення доходів та витрат з податку на прибуток 

підприємства (згідно акту перевірки за 2010 - 2013 рр.) - 1 706,9 тис. грн.; 

- до бюджету: у зв'язку з невизнанням сум, віднесених до складу податкового кредиту (згідно 

акту перевірки за 2010 - 2013 рр.) - 75,5 тис. грн; 

- контрагентам: за порушення договірних відносин - 7,1 тис. грн.; 

- штраф за ввізне мито 3,5 тис. грн. 

- до ПФУ - 20,5 тис. грн. 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Фінансування діяльності емітента здійснюється за рахунок власних коштів та залучення 

відповідних ресурсів від третіх осіб. Товариство має достатний робочий капітал для поточних 

потреб. Основним шляхом покращення ліквідності є збільшення ефектвності виробництва, 

продуктивності праці, збільшення обсягів виробництва, що призведе до зменшення частки 

наладних видатків. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Вартість укладених, але ще невиконаних договорів (контрактів) на кінець 2014 року складала 

9025,7 тис. грн. Очікуваний маржинальний дохід від виконання цих договорів складе близько 

3610,3 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 реконструкції та не очікує 

значного поліпшення фінансового стану. Істотними факторами, які можуть вплинути на 

діяльність емітента в майбутньому, є політичні і макроекономічні фактори, загальний стан 

економіки, що впливає на рівень споживання продукції машинобудівної галузі. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Дослідження та розробки протягом звітного року не проводилися. Відповідні витрати емітента у 

звітному періоді відсутні. 

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше 

відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною 

в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких 

виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст 

та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний 

стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків 

активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких 

виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають 

посадові особи емітента, відсутні. 



 

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 

Аналіз господарівання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки не складався. 

 

XІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
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: 244 305 241 280 0 0 244 305 241 280 

  будівлі та споруди 205 800 186 981 0 0 205 800 186 981 

  машини та обладнання 34 650 50 006 0 0 34 650 50 006 

  транспортні засоби 1 744 2 332 0 0 1 744 2 332 

  інші 2 111 1 961 0 0 2 111 1 961 

2. Невиробничого 

призначення: 
1 157 920 0 0 1 157 920 

  будівлі та споруди 1 157 917 0 0 1 157 917 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 3 0 0 0 3 

Усього 245 462 242 200 0 0 245 462 242 200 

Опис 

Термін користування основними засобами становить: будівлі - 33 роки, 

споруди - 10 років, машини та обладнання 10 років, транспортні засоби 

- 5 років, прилади та інвентар - 10 років, комп'ютерна техніка - 4 роки, 

меблі - 4 роки, інше офісне обладнання - 4 роки. Усі основні засоби 

використовуються у звичайних умовах виробничої діяльності. 

Підприємство обліковує на балансі невиробничий об'єкт основних 

засобів - спортзал. Первісна вартість основних засобів на 31.12.2014 р. 

склала 243 926 тис. грн., в тому числі інвестиційна нерухомість - 21 338 

тис. грн., будівлі та споруди - 168 445 тис. грн., машини та обладнання - 

49 290 тис. грн., транспортні засоби - 2 387 тис. грн., інструменти, 

прилади та інвентар - 1 996 тис. грн., передплати за основні засоби та 

рекласифікація незавершеного виробництва і будівництва 470 тис. грн. 

Загальна ступінь використання основних засобів за 2014 р. становить 

72,5%. Протягом 2014 року було нараховане амортизаційних 

відрахувань 14 180 тис. грн., у тому числі: будівлі та споруди - 7 293 

тис. грн., машини та обладнання - 5 605 тис. грн., транспортні засоби - 

950 тис. грн., інструменти, прилади та інвентар - 332 тис. грн. Протягом 

звітного періоду витрати на придбання та поліпшення основних засобів 

становили 31 830 тис. грн., у тому числі: інвестиційна нерухомість - 755 

тис. грн., будівлі та споруди - 1 394 тис. грн., машини та обладнання - 

17 424 тис. грн., транспортні засоби - 0 тис. грн., інструменти, прилади 

та інвентар - 38 тис. грн., передплати за основні засоби та 

рекласифікація незавершеного виробництва і будівництва 12 219 тис. 

грн. У зв'язку з ліквідацією та реалізацією було списано з балансу за 

первісною вартістю основних засобів загальною сумою 30 567 тис. грн., 

у тому числі: інвестиційна нерухомість - 0 тис. грн. 

 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

-245 610 0 

Статутний капітал (тис.грн) 6 412 6 412 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

6 412 6 412 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій 

ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року). Визначення вартості чистих активів 

проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + 

Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - 

Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів. 

Висновок Вартість чистих активів (-245610 тис. грн.) менше статутного капіталу (6412 тис. грн.). Це 

не відповідає вимогам п. 3 статті 155 Цивільного кодексу України. Розмір статутного 

капіталу відповідає вимогам законодавства. 

 

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 77 318 X X 

у тому числі:  

ПАТ "СЕБ-Банк" 02.04.2007 77 318 3,7 09.01.2016 

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 

немає  0 X  

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 477 668 X X 

Усього зобов'язань X 554 986 X X 

Опис Процентна ставка за кредитом, отриманим від SEB-банк, Київ, 

становить 3,5% річних + 1М LІBOR та в таблиці розрахована 

для валюти Євро станом на кінець звітного періоду. У складі 



інших зобов'язань підприємство враховує: 330429 тис. грн. - 

інші довгострокові фінансові зобов'язання з отримання 

кредитів від нерезидентів; 14492 тис. грн. - поточна 

заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями; 98308 тис. 

грн. - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; 

28665 тис. грн. - заборгованість з одержаних авансів; 328 тис. 

грн. - заборгованість до Фондів соціального страхування; 679 

тис. грн. - поточна заборгованість з виплати заработної плати; 

99 тис. грн. - заборгованість по розрахунках з учасниками; 

3161 тис. грн. - зобов'язання з нарахування пенсійних виплат, 

1507 тис. грн. - інша поточна заборгованість. Іншіх цінних 

паперів, крім акцій, товариство не випускало. 

 

XІV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

27.02.2014 28.02.2014 Відомості про проведення загальних зборів 

10.04.2014 11.04.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

22.09.2014 22.09.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

20.10.2014 21.10.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

24.12.2014 24.12.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

05.02.2014 05.02.2014 Спростування  

 

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 2012 1 0 

2 2013 1 0 

3 2014 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 



 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту товариства  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  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?  10 

 



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 складі Наглядової ради інших комітетів не створено. 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні)  ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше 

(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 фізичних осіб, які 

мають повну дієздатність, або з юридичних осіб - акціонерів. 

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 X  



строк або не було обрано нового члена 

Інше 

(запишіть) 

Протягом звітного періоду склад Наглядової ради не змінювався. 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  1 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

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-планів) 
ні ні так ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 

балансу або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання та припинення 

повноважень голови та членів виконавчого 

органу 

ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

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 зовнішнього 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 X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) Інші положення товариства відсутні. 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Публікуєт

ься у 

пресі, 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

НКЦПФР 

про ринок 

цінних 

паперів 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-с

торінці 

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 
ні ні так так так 



їх проведення 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні так так так так 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 

років? (так/ні)  так 

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 

Інше 

(запишіть) 

Зміна аудитора пов'язана із припиненням аудиторської діяльності 

попереднім аудитором. 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році? 

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант X  

Перевірки не проводились  X 

Інше 

(запишіть) 

Інші органи, що в минулому році здійснювали перевірки 

фінансово-господарської діяльності товариства, відсутні. 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 Так Ні 



З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу X  

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотків голосів 
 X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

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) 

 

 

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)  так 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні)  ні 

 

У разі наявності в 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 зміна 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 про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її 

ключові характеристики або про відсутність такої системи 

6. Вкажіть інформацію про результати 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 (звіту) 

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 (звітом), 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 

 



XVІ. Текст аудиторського висновку (звіту) 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю Аудиторська 

фірма "Капітал" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 

20503140 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

69035, Запорізька обл., м. 

Запоріжжя, пр. Леніна, 170-Б 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

0150, 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 

видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки 

професійних учасників ринку цінних паперів 

 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

щодо фінансових звітів 

Публічного акціонерного товариства "Запорізький завод важкого 

кранобудування" 

за  2014 рік      

 

 

Національній комісії  

з цінних паперів та фондового ринку України 

Власникам цінних паперів  

ПАТ "Запоріжкран" 

 

Звіт щодо фінансових звітів 

 

Вступний параграф 

 

Ми провели аудит фінансової звітності компанії Публічне акціонерне товариство 

"Запорізький завод важкого кранобудування" (код ЄДРПОУ 00110728; 

місцезнаходження органа управління: м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16а; дата 

державної реєстрації 14.05.1999р.), яка включає: 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року,  

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 рік,  

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 рік,  

Звіт про власний капітал за 2014 рік,  



опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки до  

фінансових звітів за 2014 рік. 

Ця фінансова звітність складена управлінським персоналом із використанням 

описаної у примітці 2 концептуальної основи загального призначення, що 

?рунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ (ІАS) 1 

"Подання фінансових звітів". Підприємство обрало датою переходу 

01.01.2011року. Надана фінансова звітність є повною фінансовою звітністю, 

складеною за вимогами МСФЗ (ІFRS) 1 "Перше застосування міжнародних 

стандартів фінансової звітності". 

Аудит було здійснено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, 

аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2013 

року. 

 

Відповідальність управлінського персоналу 

 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 

цієї фінансової звітності у відповідності до вимог МСФЗ (ІFRS) 1 "Перше 

застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності" та за такий 

внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, 

щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих 

викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність управлінського 

персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього 

контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, 

які не мають суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та 

застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які 

відповідають обставинам. 

 

Відповідальність аудитора 

 

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на 

основі результатів проведеного нами аудиту.  

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, 

аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти 

вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й 

виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність 

не містить суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання 

аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір 

процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих 

викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи 

оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що 

стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання 

фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають 



обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього 

контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності 

використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних 

управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. 

 

Ми розглянули вплив подій та операцій відомих нам і які мали місце до дати 

аудиторського висновку. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні 

аудиторські докази для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки.   

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 

 

До розрахунку відстрочених податків Товариством була включена сума збитків 

минулих років у розмірі 60,4 млн. грн., які за думкою підприємства будуть 

погашені у майбутніх періодах. Враховуючи економічну та політичну ситуацію в 

Україні протягом 2014-2015 років вірогідність погашення таких збитків дуже 

низька. Це призвело до завищення відстрочених податкових активів на 10,9 млн. 

грн. Ця сума впливає на чистий прибуток та власний капітал учасників 

Товариства. 

Перелічене питання має суттєвий, проте не всеохоплюючий вплив на фінансові 

звіти підприємства, тому ми висловлюємо умовно-позитивну думку щодо 

наданих фінансових звітів. 

 

Умовно-позитивна думка 

 

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі 

"Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність 

відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Публічного 

акціонерного товариства "Запорізький завод важкого кранобудування" станом на 

31 грудня 2014 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, 

що закінчився на зазначену дату, відповідно до вимог МСФЗ. 

  

 

Пояснювальний параграф  

 

Не змінюючи нашої думки, хочемо звернути увагу користувачів на наступне. 

У період до дати аудиторського висновку Національний банк відмовився від 

встановлення індикативного курсу і відмінив проведення щоденних валютних 

аукціонів, що привело до неконтрольованого падіння національної валюти. При 

порівнянні вартості національної валюти на дату балансу із вартістю на дату 

аудиторського висновку вартість національної валюти на дату аудиторського 

висновку знецінилась на 50%. 

При цьому вартість монетарних активів компанії нижче вартості зобов'язань, 

номінованих в іноземних валютах. 



 У зв'язку із загальною нестабільною ситуацією на валютних ринках та 

стрімкого падіння національної валюти у період до дати аудиторського висновку 

виникає суттєва невизначеність щодо фінансових показників діяльності компанії 

за результатами поточного року та можливості Компанії своєчасно погашати 

свої борги. На дату аудиторського висновку неможливо передбачити хвилі 

гострої напруженості на валютному ринку, підвищення суспільно-політичної 

напруженості. 

Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть бути 

необхідними в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде 

повідомлено, коли вони стануть відомими та можуть бути оцінені.  

 

 

Основні відомості про аудиторську фірму 

 

Аудит проведено Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторська 

фірма "Капітал", свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та 

аудиторів № 0150 від 26.01.2001, дію якого продовжено до 04.11.2015р. 

Аудит проводився на підставі договору від 15.05.2014 № 04/14, у строк з 

10.03.2015 по 14.04.2015. 

 

 

 

Директор ТОВ Аудиторська фірма "Капітал"          І.Г. Дядюра ____________ 

(Сертифікат аудитора серії А № 005338 від 27.06.2002,  

чинний до 27.06.2017) 

 

14 квітня 2014 року 

 

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

 

 

 





КОДИ 

Дата 01.01.2015 

Підприємство 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО 

КРАНОБУДУВАННЯ" 

за ЄДРПОУ 00110728 

Територія Запорізька область, Ленінський р-н за КОАТУУ 2310136900 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

  за КОПФГ  

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво підіймального та 

вантажно-розвантажувального устатковання 
за КВЕД 28.22 

Середня кількість працівників: 349 

Адреса, телефон: 69015 м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А, (061) 283-18-76 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2014 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    І. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 0 0 

    первісна вартість 1001 0 0 

    накопичена амортизація 1002 ( 0 ) ( 0 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 248 136 221 332 

    первісна вартість 1011 249 255 222 588 

    знос 1012 ( 1 119 ) ( 1 256 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 15 702 21 338 

    первісна вартість 1016 15 702 21 338 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 192 192 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 3 117 816 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 



Усього за розділом І 1095 267 147 243 678 

    ІІ. Оборотні активи    

Запаси 1100 40 595 26 559 

Виробничі запаси 1101 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 3 396 11 226 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 1 252 1 612 

    з бюджетом 1135 4 777 3 113 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 4 777 3 113 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 9 930 8 183 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 1 783 15 005 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом ІІ 1195 61 733 65 698 

    ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 328 880 309 376 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    І. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 6 412 6 412 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 47 328 40 595 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -52 376 -292 617 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 



Усього за розділом І 1495 1 364 -245 610 

    ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 189 286 330 429 

Довгострокові забезпечення 1520 1 923 3 161 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом ІІ 1595 191 209 333 590 

    ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 11 318 77 318 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 18 535 14 492 

    товари, роботи, послуги 1615 78 495 98 308 

    розрахунками з бюджетом 1620 0 0 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 289 328 

    розрахунками з оплати праці 1630 607 679 

    одержаними авансами 1635 25 835 28 665 

    розрахунками з учасниками 1640 99 99 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 732 971 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 397 536 

Усього за розділом ІІІ 1695 136 307 221 396 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 328 880 309 376 

 

Керівник    Плясов Сергій Вячеславович 

 

Головний бухгалтер   Бувайло Наталія Яківна 



КОДИ 

Дата 01.01.2015 

Підприємство 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО 

КРАНОБУДУВАННЯ" 

за ЄДРПОУ 00110728 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2014 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 151 599 222 621 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 106 192 ) ( 186 060 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 

    прибуток 
2090 45 407 36 561 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 10 436 10 169 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 14 229 ) ( 14 156 ) 

Витрати на збут 2150 ( 4 573 ) ( 7 390 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 70 217 ) ( 20 936 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

    прибуток 
2190 0 4 248 

    збиток 2195 ( 33 176 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 2 056 12 527 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 4 613 ) ( 19 215 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 203 040 ) ( 29 847 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 

    прибуток 
2290 0 0 

    збиток 2295 ( 238 773 ) ( 32 287 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -5 144 -8 076 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

    прибуток 
2350 0 0 

    збиток 2355 ( 243 917 ) ( 40 363 ) 

ІІ. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -6 733 -6 125 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 -912 6 809 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -7 645 684 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -7 645 684 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -251 562 -39 679 

ІІІ. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 57 367 116 650 

Витрати на оплату праці 2505 16 663 22 229 

Відрахування на соціальні заходи 2510 6 346 8 645 

Амортизація 2515 14 213 12 958 

Інші операційні витрати 2520 22 300 27 924 

Разом 2550 116 889 188 406 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 1 832 080 1 832 080 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1 832 080 1 832 080 



Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -133,136650 -22,031240 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -133,136650 -22,031240 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Плясов Сергій Вячеславович 

 

Головний бухгалтер   Бувайло Наталія Яківна 



КОДИ 

Дата 01.01.2015 

Підприємство 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО 

КРАНОБУДУВАННЯ" 

за ЄДРПОУ 00110728 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2014 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 83 271 69 254 

Повернення податків і зборів 3005 14 280 27 204 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 14 280 27 204 

Цільового фінансування 3010 9 9 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 82 412 126 434 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 2 144 3 069 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 71 072 ) ( 71 096 ) 

Праці 3105 ( 13 354 ) ( 18 696 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 7 652 ) ( 10 468 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 7 660 ) ( 12 930 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 3 113 ) ( 7 537 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 4 547 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 5 970 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 4 731 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 70 513 ) ( 59 510 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 5 895 48 539 

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
   



    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 202 146 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 916 ) ( 24 709 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -714 -24 563 

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 77 067 155 180 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 59 436 ) ( 186 426 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 8 369 ) ( 6 097 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 9 262 -37 343 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 14 443 -13 367 

Залишок коштів на початок року 3405 1 783 17 067 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -1 221 -1 917 

Залишок коштів на кінець року 3415 15 005 1 783 

 

Керівник    Плясов Сергій Вячеславович 

 

Головний бухгалтер   Бувайло Наталія Яківна 



КОДИ 

Дата 01.01.2015 

Підприємство 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО 

КРАНОБУДУВАННЯ" 

за ЄДРПОУ 00110728 

 

Звіт про власний капітал 
За 2014 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 6 412 47 328 0 0 -49 624 0 0 4 116 

Коригування: 

Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 -2 752 0 0 -2 752 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 6 412 47 328 0 0 -52 376 0 0 1 364 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 -244 571 0 0 -244 571 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 -6 733 0 0 4 330 0 0 -2 403 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 -6 733 0 0 4 330 0 0 -2 403 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  

Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 



Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  

Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  

Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -6 733 0 0 -240 241 0 0 -246 974 

Залишок на кінець року  4300 6 412 40 595 0 0 -292 617 0 0 -245 610 

 

Керівник    Плясов Сергій Вячеславович 

 

Головний бухгалтер   Бувайло Наталія Яківна 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року. 

 

 

 

Фінансові звіти 

 
ПАТ «Запоріжкран» фінансові звіти за 2014 рік складені за формами, 

встановленими Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим Наказом МФУ №73 від 

07.02.2013 р. із змінами та доповненнями. 

 

Зважаючи на те, що дані форми не відповідають за своєю сутністю вимогам, 

викладеним у МСБО (ІAS) 1 «Подання фінансових звітів», у письмових примітках 

підприємство наводить форми Звітів про фінансовий стан, сукупні доходи, про 

зміни у власному капіталі та рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 

2014 року. 
 



 

Публічне акціонерне товариство «Запорізький завод важкого кранобудування» 

Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2014 року 

                                                                                                                                    

(в тисячах українських гривень) 

Активи 
Прим

ітка 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Непоточні активи     

Основні засоби 
12 221 332 248 136 247 931 

Довгострокові фінансові інвестиції 
13 192 192 192 

Інвестиційна нерухомість 
12, 14 21 338 15 702 9 572 

Відстрочені податкові активи 
11 816  3 117 7 281 

Разом непоточні активи 
 243 678 267 147 264 976 

Поточні активи     

Запаси 
15 26 559 40 595 88 278 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 
16, 

17, 18 
11 226 3 396 1 292 

Інша дебіторська заборгованість 
16, 

17, 18 
9 795 11 182 9 763 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом за податком 

на прибуток 

16,17 3 113 4 777 10 896 

Грошові кошти та їх еквіваленти 
19 15 005 1 783 17 067 

Разом поточні активи 
 65 698 61 733 127 296 

Разом активи 
 309 376 328 880 392 272  

     

Власний капітал і зобов’язання 
Прим

ітка 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Власний капітал     

Статутний капітал 20 6 412 6 412 6 412 
Вилучений капітал  0 0 0 

Дооцінка 
12 40 595 47 328 53 453 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 
 (292 617) (52 376) (26 354) 

Разом власний капітал 
 (245 610) 1 364 33 511 

Довгострокові зобов’язання та забезпечення     

Відстрочені податкові зобов’язання     

Довгострокові фінансові зобов’язання 
21 330 429 189 286 190 149 

Забезпечення виплат пенсій 
27 3 161 1 923 7 934 

Разом довгострокові зобов’язання та забезпечення 
 333 590 191 209 198 083 

Поточні зобов’язання     

Короткострокові кредити банків 

21 77 318 

 

11 318 21 071 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями  
21 14 492 18 535 16 919 



Поточна частина забезпечення виплат пенсій  0 0 0 

Заборгованість постачальникам 
22 98 308 78 495 53 482 

Аванси отримані 
22 28 665 25 835 65 347 

Нараховані зобов’язання 

23 1 007 896 

 

1 746 

Поточні зобов’язання з податків 24 0 0 0 

Поточні зобов’язання з податку на прибуток  0 - - 

Векселі видані 24 0 - - 

Інші поточні зобов’язання 

24 536 397 

 

725 

Заборгованість учасникам 
25 99 99 99 

Забезпечення виплат персоналу 
26 971 732 1 286 

Разом поточні зобов’язання 
 221 396 136 307 160 678 

Разом власний капітал та зобов’язання 
 309 376 328 880 392 272 

 

Примітки на сторінках 7-42  є невід’ємною частиною даного звіту  

Підписано та затверджено до випуску від імені ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування» 

дата _____________ 

 

Генеральний директор                                                                          Плясов С.В. 

 

Головний бухгалтер                                                                              Бувайло Н.Я.  



 

Публічне акціонерне товариство «Запорізький завод важкого кранобудування» 

Звіт про сукупний прибуток за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року 

(в тисячах українських гривень) 
Показник Примітки 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Дохід від реалізації 4  

151 599 222 621 166 921 

Собівартість реалізованої продукції 5  

(106 192) (186 060) (143 832) 

Валовий прибуток  45 407 36 561 23 089 

Інші доходи 8 12 492 22 696 101 522 

Витрати на збут 7 (4 573) (7 390) (9 996) 

Адміністративні витрати 6 (14 229) (14 156) (14 584) 

Інші витрати 9 (273 257) (50 783) (16 363) 

Фінансові доходи 10 - - 3643 

Фінансові витрати 10 (4 613) (19 215) (18 684) 

Прибуток до оподаткування  (238 773) (32 287) 68 627 

Витрати з податку на прибуток 11 (5 144) (8 076) (6 603) 

Доходи  з податку на прибуток 11   - 

Прибуток від діяльності, що триває  (243 917) (40 363) 62 024 

Прибуток/збиток від припиненої діяльності  - - - 

Прибуток за рік  (243 917) (40 363) 62 024 

     

Інші сукупні прибутки  (7 645) 684 23 382 

Фінансові активи, наявні для продажу   - - 

Переоцінка основних засобів 12 (6 733) (6 125) 29 983 

Актуарні прибутки (збитки) за планами 

виплат 

 

27 

 

(912) 6 809 (6 601) 

Податок на прибуток, пов'язаний з 

компонентами іншого сукупного прибутку 

 - 

- - 

Розміщення власних акцій 20 - - - 

Інший сукупний прибуток за рік, за 

вирахуванням податків 

  

  

Усього:сукупний прибуток за рік  (251 562) (39 679) 85 406 

Скоригована середньорічна кількість 

простих акцій 

  

1 832 080 1 832 080 1 826 712 

Прибуток на акцію (грн):     

базисний  (133,14) (22,03) 46,75 

розбавлений  (133,14) (22,03) 46,75 

 

Примітки на сторінках 7-42  є невід’ємною частиною даного звіту 

 

Підписано та затверджено до випуску від імені ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування» 

дата _____________ 

Генеральний директор                                                                          Плясов С.В. 

Головний бухгалтер                                                                              Бувайло Н.Я.  

 



 

Публічне акціонерне товариство «Запорізький завод важкого кранобудування» 

Звіт про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року 

 

(в тисячах українських гривень) 

 

 

  
Статутний 

капітал 
Дооцінка 

Вилучений 

капітал 

Додатковий 

капітал 

Нерозподілен

ий прибуток 

(збиток) 

Усього 

власний 

капітал 

Показник 

  

Залишок на 31 грудня 2012 року 6 412 53 453 0 -6 601  -19 753 33 511 

Зміни у власному капіталі за 2013 рік 0 -6 125 0 6 809 -30 079 -29 395 

Коригування помилок - - - -  - - 

Сукупний прибуток (збиток) за рік - - -   -37 611 -37 611 

Розміщення власних акцій - - -   - 0 

Актуарні прибутки/збитки за планами 

виплат 
 - -   - 6 809 - 6 809 

Дооцінка необоротних активів - -6 125 -   7 532 1 407 

Залишок на 31 грудня 2013 року 6 412 47 328 0 208 -49 832 4 116 

Зміни у власному капіталі за 2014 рік 0 -6 733 0 -654 -242 339 -249 726 

Коригування помилок - - -  - -2 752 -2 752 

Сукупний прибуток (збиток) за рік - - - -  -243 917 -243 917 

Розміщення власних акцій - - - -  - 0 

Актуарні прибутки/збитки за планами 

виплат 
 -  - -  -654 -  -654 

Дооцінка необоротних активів - -6 733 -   4 330 -2 403 

Залишок на 31 грудня 2014 року 6 412 40 595 0 -446 -292 171 -245 610 

 

 

 

 

Примітки на сторінках 7-42  є невід’ємною частиною даного звіту 

 

Підписано та затверджено до випуску від імені ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування» 

дата _____________ 

 

 

 

Генеральний директор                                                                          Плясов С.В. 

 

Головний бухгалтер                                                                              Бувайло Н.Я.  



 

Публічне акціонерне товариство «Запорізький завод важкого кранобудування» 

Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року 

(в тисячах українських гривень) 

 

    Рух коштів у результатіопераційноїдіяльності Примітки Рік, щозакінчився 

31.12.2014 31.12.2013 

Надходження від продажу продукції   83 271 69 254 

Отримані аванси   82 412 126 434 

Надходження з бюджету податку на додану вартість   14 280 27 204 

Інші надходження   2 153 3 079 

Платежі постачальникам   (71 072) (71 096) 

Повернення авансів   (5 970) (4 731) 

Виплати працівникам   (13 354) (18 696) 

Сплачений податок на прибуток   (3 113) (7 537) 

Інші податки та обов’язкові платежі   (12 199) (15 862) 

Сплачені відсотки   (8 369) (6 097) 

Інші платежі   (70 513) (59 511) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності   (2 474) 42 441 

Рух коштів від інвестиційної діяльності       

Продаж фінансових інвестицій       

Продаж основних засобів   202 146 

Придбання та будівництво основнихзасобів   (916) (24 709) 

Придбання нематеріальних активів       

        

Чистийр ух коштів від інвестиційної діяльності   (714) (24 563) 

Рух коштів від фінансової діяльності       

надходженнявласногокапіталу     

 
Отриманіпозики   77 067 155 181 

Погашеніпозики   (59 436) (186 426) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності   17 631 (31 245) 

Чистий рух коштів за період   14 443 (13 367) 

Залишок коштів на початок року   1 783  17 067 

Впливзмінивалютнихкурсів на залишоккоштів   (1 221) (1 917) 

Залишок коштів на кінець року   15 005 1 783 

 

Примітки на сторінках 7-42 є невід’ємною частиною даного звіту 

Підписано та затверджено до випуску від імені ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування» 

дата _____________ 

 

 

Генеральний директор                                                                          Плясов С.В. 

 

Головний бухгалтер                                                                              Бувайло Н.Я.  



 

Публічне акціонерне товариство «Запорізький завод важкого кранобудування» 

 

Письмові пояснення до фінансових звітів за рік, що закінчився 

31 грудня 2014 року 
 
 

1. Загальна інформація. 

 

Підприємство було організоване в 1928 році у вигляді Центральних виробничих майстерень для 

забезпечення будівництва ДніпроГЕСа. У 1937 році центральні виробничі майстерні були перейменовані 

в механічний завод. У 1956 році завод отримав нове найменування –«Дніпровський механічний завод». У 

1977 р. завод почав іменуватися «Запорізький енергомеханічний завод». У 1995 році завод стає закритим 

акціонерним товариством і 14.05.1999 року відбулась Державна реєстрація ЗАТ «Запорізький завод 

важкого кранобудування». 

Закрите акціонерне товариство «Запорізький завод важкого кранобудування» 14.04.2011 

перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Запорізький завод важкого кранобудування» 

відповідно до вимог та положень Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-УІ від 17 вересня 

2008 року, рішенням Загальних зборів акціонерів 26.03.2011. 

Місцезнаходження органа управління: 69015, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А. 

Дата державної реєстрації 14.05.1999р 

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу за 2014 рік становила 337 осіб. 

Фонд оплати праці у 2014 році склав 16 386,6 тис. грн. Фонд оплати праці відносно попереднього року 

зменшився на 27,1 %.  

 

Інформація про господарську діяльність 

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, 

комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, визначених чинним 

законодавством і Статутом, та наступний його розподіл між акціонерами. 

Основні види діяльності: 

29.22.1 –Виробництво підіймально – транспортного устаткування 

28.11.0 –Виробництво будівельних металевих конструкцій 

51.87.0 –Оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням 

 

Основні види продукції 

Підйомно-транспортне устаткування, виготовлене на заводі, застосовується при 

навантажувально-розвантажувальних роботах в усіх галузях економіки. Основними споживачами 

продукції заводу є підприємства металургії, об'єкти енергетики, морські порти. 

 

Випуск товарної продукції в планових цінах по рокам склав: 

 

2012р. – 134 790 тис. грн. 

2013р.-   184 026 тис. грн. 

2014р. –   85 258 тис. грн.. 

 

Об’єм  реалізації по рокам: 

 

2012р.-   166 921 тис. грн. 

2013р.-   222 621 тис. грн. 

2014р.-   151 599 тис. грн. 

 

Фактори ризику 

Факторами (чинниками) ризику, пов’язаними з інвестуванням у цінні папери Товариства є: 



- фактори, що можуть обмежувати виплати дивідендів за акціями; 

- недостатня ліквідність та інші фактори, що можуть обмежити можливість відчуження цінних 

паперів емітента їхніми власниками; 

 

Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану: 

- собівартість – ризик зростання витрат на підготовку виробництва, витрат на виробництво та 

збут продукції (робіт, послуг), що може призвести до зниження доходу емітента. Підвищення тарифів на 

послуги природних монополій: ріст цін на природний газ, на електроенергію, ріст цін на сировину є 

практично непрогнозованими.  

- старіння основних фондів і зменшення виробничих потужностей. Ступінь зносу основних 

засобів складає 72,5 %, що є стримуючим фактором у застосуванні новітніх технологій  та підвищенні 

якості продукції, яка випускається підприємством Мінімізувати цей ризик можна шляхом постійних 

поточних та капітальних ремонтів, а також придбанням нових основних фондів. 

- неякісне технологічне обладнання – неможливість емітента встигати за розвитком і 

впровадженням сучасних технологій, важливих для його діяльності; 

- нестабільна політична та законодавча ситуація негативно впливають на фінансові результати 

підприємств, які працюють на експорт ( несвоєчасне відшкодування ПДВ, нестабільний курс валют), 

виникає ризик зовнішньоекономічної нестабільності підприємства; 

- нестабільність фінансово-господарського стану – емітент має високий коефіцієнт 

співвідношення позикового до власного капіталу і має або може мати проблеми з нестачею грошових 

коштів, необхідних для погашення боргу; 

- відсутність належної державної політики щодо сприяння іноземному інвестуванню;  

-загальний стан економіки, що не сприяє збільшенню рівня споживання продукції 

машинобудівної галузі та її розвитку.  

 

2. Основа складання фінансової звітності 

 

Заява про відповідність 

 

Ця фінансова звітність складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності 

(МСФЗ), затверджених Радою з міжнародних стандартів фінансової звітності (РМСФЗ). 

 

Основа надання фінансової звітності 

 

Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності 

(МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з 

тлумачень міжнародної фінансової звітності. 

Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за 

справедливою вартістю основних засобів на дату першого застосування МСФЗ у відповідності до МСФЗ 

1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності» та МСБО 16 «Основні засоби», а 

також інвестиційної нерухомості, яка відображається за справедливою вартістю у відповідності до МСБО 

40 «Інвестиційна нерухомість». 

Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі 

бухгалтерських записів згідно з міжнародними стандартами фінансового обліку,зроблених у книгах 

бухгалтерського обліку. 

 

Валюта виміру та представлення 

 

Основуючись на економічній сутності операцій та обставин діяльності, підприємство визначило 

українську гривню як валюту виміру та представлення. Виходячи з цього, операції в інших валютах, ніж 

гривня, розглядаються як операції в іноземних валютах. 

Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень.  

 

Суттєві облікові судження, оцінки та припущення. 

 



Складання фінансової звітності підприємства згідно з МСФЗ вимагає від керівництва здійснення 

оцінок та припущень, які впливають на подані у фінансовій звітності суми доходів, витрат, активів та 

зобов’язань, а також розкриття інформації про умовні зобов’язання на кінець звітного періоду.  Однак 

невизначеність щодо цих припущень і оцінок може призвести до результатів, які можуть вимагати 

суттєвих коригувань балансової вартості активу або зобов’язання, стосовно яких робляться подібні 

припущення й оцінки у майбутньому. 

 
 

 

Оцінки та припущення 

 

Нижче подані основні припущення, що стосуються майбутнього та інших основних джерел 

невизначеності оцінок на звітну дату, які несуть у собі значний ризик виникнення необхідності внесення 

суттєвих коригувань до балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового 

року. Оцінки та припущення підприємства ґрунтувалися на параметрах, доступних у процесі складання 

фінансової звітності. Однак поточні обставини та припущення щодо перспектив можуть змінитися під 

впливом ринкових змін або обставин, які не піддаються контролю підприємства. Такі зміни 

відображаються у припущеннях по мірі їхнього виникнення. 

 

Податки 

Українське законодавство й нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші 

аспекти діяльності компаній, включаючи валютний контроль і митне законодавство, продовжують 

змінюватися. Положення законів і нормативних документів зазвичай  є нечіткими й тлумачаться 

по-різному місцевими, регіональними й державними органами, а також іншими урядовими установами. 

Випадки розбіжностей у тлумаченні законодавства є непоодинокими. Керівництво вважає, що 

тлумачення ним положень законодавства, які регулюють діяльність підприємства, є правильним, і що 

підприємство дотрималось усіх нормативних положень, а всі передбачені законодавством податки були 

сплачені або нараховані. 

Відстрочені податкові активи визнаються для всіх невикористаних податкових збитків, якщо 

існує ймовірність наявності оподатковуваного прибутку, в рахунок якого можуть бути використані 

збитки. Суттєві оцінки керівництва необхідні для визначення суми відстрочених податкових активів, які 

можуть бути визнані, виходячи з імовірних строків і розміру майбутнього оподатковуваного прибутку й 

стратегії податкового планування в майбутньому. Детальна інформація про визнані відстрочені податкові 

активи наводиться у Примітці 11. 

Податковий кодекс України передбачає поступове зменшення ставок податку на прибуток 

підприємств упродовж наступних декількох років. Керівництво підприємства оцінює відстрочені 

податкові активи та зобов’язання на основі припущень, зроблених із метою визначення того, коли актив 

було реалізовано або зобов’язання – погашено, виходячи зі ставок податку (та податкового 

законодавства), встановлених або фактично встановлених на кінець кожного звітного періоду. 

За рік, що закінчився 31 грудня 2014 р., нормативна ставка податку на прибуток підприємств в 

Україні становила 18%. Не очікується подальше зменшення ставок податку на прибуток підприємств. У 

наступних періодах відповідно до Податкового кодексу України буде таким: 

 з 1 січня 2015 р. і надалі:   18% 

 

Запаси за чистою вартістю реалізації 

Керівництво оцінює необхідність списання вартості запасів до їхньої чистої вартості реалізації з 

урахуванням цін після закінчення періоду та цілей, для яких призначені запаси. Якщо вартість запасів не 

підлягає повному відшкодуванню, балансова вартість таких запасів коригується до їхньої чистої вартості 

реалізації. Станом на звітну дату – 31 грудня 2014р. – підприємство скоригувало вартість запасів до їхньої 

чистої вартості реалізації на суму 8329 тис. грн.. (1 січня 2012 р.: 8 426 тис. гривень), на 31.12.2013 р. – на 

суму 10 848,0 тис. грн.. Примітка 15 . 

 

Зменшення корисності основних засобів 

Керівництво підприємства регулярно виконує процедури для визначення наявності ознак 

зменшення корисності та перевірки на предмет можливості відшкодування балансової вартості основних 



засобів. Визначення зменшення корисності основних засобів передбачає застосування оцінок, які 

включають, зокрема, встановлення причини, часу та суми зменшення корисності. Зменшення корисності 

ґрунтується на великій кількості факторів, як-от: зміна поточного конкурентного середовища, очікування 

щодо зростання промисловості, збільшення вартості капіталу, зміни у майбутній доступності фінансування, 

технологічне застарівання, припинення певного виду діяльності, поточна вартість відшкодування та інші 

зміни в обставинах, які свідчать про зменшення корисності. Методи, що використовуються для визначення 

вартості використання, включають методи дисконтування грошових потоків, застосування яких вимагає від 

Компанії здійснити оцінку майбутніх грошових потоків від групи активів, що генерують грошові потоки, а 

також обрати прийнятну ставку дисконтування для визначення теперішньої вартості таких грошових 

потоків. Такі оцінки, включаючи застосовувані методи, можуть мати суттєвий вплив на відшкодовувану 

вартість та, зрештою, на суму зменшення корисності основних засобів.  

Станом на 31 грудня 2014 р. керівництво підприємства не виявило жодних ознак зменшення 

корисності балансової вартості основних засобів (1 січня 2014 р.: жодних ознак зменшення корисності). 

 

Строки корисного використання основних засобів 

Підприємство оцінює залишковий строк корисного використання основних засобів щонайменше 

на кінець кожного фінансового року. Якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок, зміни 

обліковуються як зміни в облікових оцінках відповідно до МСБО (ІAS) 8 «Облікові політики, зміни в 

облікових оцінках та помилки». Такі оцінки можуть мати суттєвий вплив на балансову вартість основних 

засобів та суму амортизації, визнану у звіті про прибутки та збитки.  

За рік, що закінчився 31 грудня 2014 р., був визначений новий строк корисного використання:   

• 24 місяця для об’єктів основних засобів, які відносяться до комп’ютерної техніки та іншого 

офісного обладнання; 

• 60 місяців по об’єктам основних засобів, які  відносяться до транспортних засобів. 

та строк корисного використання яких закінчується 31.12.2014 р., але основні засоби ще  можливо 

використовувати.  

 
Зменшення корисності торгової та іншої дебіторської заборгованості 

Підприємство оцінює ймовірність погашення торгової та іншої дебіторської заборгованості на 

підставі аналізу конкретної й загальної заборгованості. При цьому в розрахунок беруться такі фактори як 

результати аналізу торгової та іншої дебіторської заборгованості за строками погашення в порівнянні з 

умовами кредитування клієнтів, а також фінансовий стан і дані про погашення заборгованості цими 

клієнтами в минулому. Якщо фактична сума погашення буде меншою за суму, визначену керівництвом, 

підприємство повинно буде відобразити додаткові витрати за безнадійною заборгованістю. 

Станом на 31 грудня 2014 р. керівництво підприємства визнало резерв під зменшення корисності 

торгової дебіторської заборгованості у сумі 0 тис. грн.. (1 січня 2012 р.: 1 тис. гривень). Відносно іншої 

поточної дебіторської заборгованості визнано резерв під зменшення корисності на 31 грудня 2013 р. у 

сумі 8 297 тис. грн.. (1 січня 2012 р.: 14 254 тис. грн..), станом на 31 грудня 2014 р. – в сумі 8 257 тис. 

грн.., додатково визнано резерв по розрахунках с бюджетом з податку на прибуток станом на 31.12.2014 

р. у розмірі 9 480 тис. грн. Нарахований резерв по іншій дебіторській заборгованості станом на 

31.12.2014р. в сумі 11 046 тис. грн.   Примітка 16. 

 

Судові позови 

Компанія значною мірою використовує судження при оцінці та визнанні резервів та ризику 

умовних зобов’язань стосовно позовів, що перебувають на розгляді в суді, або інших неврегульованих 

претензій, що підлягають вирішенню шляхом переговорів, посередництва, арбітражного провадження 

або урядового регулювання, а також інших умовних зобов’язань. Судження необхідні для оцінки 

ймовірності задоволення позову, що перебуває на розгляді, або виникнення зобов’язання, а також для 

визначення можливих обсягів кінцевого відшкодування. З огляду на невизначеність, що притаманна 

процесу оцінки, фактичні збитки можуть відрізнятися від попередньо визначених забезпечень. Такі 

оцінки підлягають зміні по мірі отримання нової інформації, головним чином за допомоги внутрішніх 

експертів, за наявності, або за підтримки зовнішніх консультантів, як, наприклад, актуарії або 

юрисконсульти. Перегляд оцінок може мати суттєвий вплив на операційні результати у майбутньому. 

 

 



3. Істотні облікові політики 

 

Основні засоби 

 

Підприємство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з метою 

використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і 

соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше 

одного року. 

Первісно Підприємство оцінює основні засобі за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена 

амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Підприємство використовує метод 

оцінки основних засобів за переоціненою вартістю (справедливою вартістю). Дооцінка, яка входить до 

складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, щомісячно. Витрати на позики, 

пов’язані безпосередньо з будівництвом кваліфікаційного активу, якщо для доведення останнього до 

стану використання за призначенням знадобиться значний період часу, підлягають капіталізації. 

Амортизація по об’єктам основних засобів нараховується прямолінійним методом, виходячи зі 

строку корисного використання об’єкта. Нарахування амортизації починається з дати придбання або 

коли актив стає придатним до використання, у випадках самостійного будівництва активів, з дати 

завершення будівництва и доведення активу до готовності його використання. Амортизація на землю не 

нараховується. Щорічні норми нарахування амортизації наведено нижче: 

 
Категорія активу Щорічні норми амортизації, відсоток 

Будівлі 3,03 

Споруди 10 

Устаткування, прилади, інвентар 10 

Транспортні засоби 25 

Комп'ютерна  техніка 25 

 

На 30.11.13 підприємство здійснило оцінку основних засобів (у т.р. інвестиційної нерухомості) за 

справедливою вартістю, за винятком основних засобів за грн..  №  51489  Первісна вартість не 

переоцінених основних засобів складає на 31.12.13   0,1 тис. грн., знос 0,1 тис. грн. 

 

На 30.11.14 підприємство здійснило оцінку основних засобів (у т.р. інвестиційної нерухомості) за 

справедливою вартістю.  

 

Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного 

використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію 

активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як 

утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. 

Земля не амортизується, оскільки неможливо надійно оцінити строк її корисного використання. 

Подальші витрати. Підприємство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів 

витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються 

в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об’єкта основних засобів визнаються 

такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу. 

Витрати на капітальний ремонт (модернізацію, реконструкцію) додаються до балансової вартості 

об’єкта основних засобів при умові, що очікується додатковий приток майбутніх економічних вигід, 

пов’язаних з таким активом, витрати можна достовірно оцінити. 

 

Нематеріальні активи 

 

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої 

амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Діапазон термінів корисного 

використання нематеріальних активів складає від 1 до 10 років.  

Нематеріальні активи мають обмежений або невизначений строк корисного використання. 

Нематеріальні активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються протягом 

строку корисного використання із застосуванням прямолінійного методу та оцінюються на предмет 

наявності ознак можливого зменшення корисності. Строки й метод амортизації нематеріальних активів з 



обмеженим строком корисного використання аналізуються щонайменше наприкінці кожного 

фінансового року. Зміна передбачуваних строків чи способу отримання прогнозованих економічних 

вигод, втілених в активах, відображається як зміна методу або періоду амортизації, залежно від ситуації, 

й обліковується як зміна облікової оцінки. Витрати на амортизацію нематеріальних активів з обмеженим 

строком корисного використання визнаються у звіті про прибутки та збитки в категорії витрат відповідно 

до функцій активу. 

Нематеріальні активи, які виникають в результаті договірних або інших юридичних прав, 

амортизуються протягом терміну чинності цих прав. 

Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання не амортизуються. Строк 

корисного використання нематеріального активу з невизначеним строком використання переглядається 

щорічно з метою визначення того, наскільки прийнятно продовжувати відносити цей актив до категорії 

активів із невизначеним строком корисного використання. Якщо це неприйнятно, зміна оцінки строку 

корисного використання з невизначеного на обмежений здійснюється на перспективній основі. 

Доходи або витрати від припинення визнання нематеріального активу оцінюються як різниця між 

чистою виручкою від вибуття активу та балансовою вартістю активу й визнаються у звіті про прибутки 

та збитки в момент припинення визнання цього активу.  

 

Інвестиційна нерухомість  

 

До інвестиційної нерухомості Підприємство відносить будівлі, приміщення або частини будівель, 

утримувані з метою отримання орендних платежів, а не для використання у наданні послуг чи для 

адміністративних цілей або продажу в звичайному ході діяльності. Якщо будівлі включають одну частку, 

яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесі 

діяльності Підприємства або для адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку такі частини об’єкту 

нерухомості оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо. Якщо ці 

частки не можуть бути продані окремо, нерухомість є інвестиційною, якщо тільки незначна її частка у 

розмірі 5 відсотків загальної площі утримується для використання у виробництві або в постачанні 

товарів чи наданні послуг, або для адміністративних цілей. 

Якщо обладнання є невід’ємною частиною будівлі або приміщення, воно включається в 

інвестиційну нерухомість. Якщо будівля або приміщення здається в оренду разом з меблями або іншими 

активами, у справедливу вартість інвестиційної нерухомості включається справедлива вартість таких 

меблів або інших активів. 

Інвестиційна нерухомість первісно і в подальшому оцінюється за собівартістю, включаючи 

витрати на операцію. Оцінка після визнання (починаючи з 31.12.2011р.) здійснюється на основі моделі 

справедливої вартості. Прибуток або збиток від зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості 

та майна визнається в прибутку або збитку за період, в якому він виникає. Амортизація з 31.12.2011р. на 

такі активи не нараховується. 

 

Зменшення корисності 

 

МСБО (ІAS)36 «Зменшення корисності активів» вимагає від підприємства проводити аналіз 

вартості основних засобів стосовно зменшення їх корисності щоразу, коли події чи зміна обставин 

вказують, що залишкова вартість активу може бути не відшкодована. У випадку, коли залишкова 

вартість активу перевищує суму його очікуваного відшкодування, у звіті про прибутки та збитки 

визнається збиток від зменшення корисності. При цьому відшкодовувана вартість активу дорівнює 

більшій з двох величин: чистій ціні реалізації або вартості використання. 

Чиста ціна реалізації – це кошти, що можуть бути отримані від реалізації активу на комерційних 

засадах, в той час як вартість використання являє собою теперішню вартість очікуваних майбутніх 

грошових потоків, що будуть отримані в результаті подальшого використання активу та його ліквідації 

після завершення строку експлуатації. Сума очікуваного відшкодування визначається для кожного 

активу або, якщо це неможливо, для одиниці, що генерує грошові кошти. 

Раніше визнані втрати від зменшення корисності сторнуються, якщо були зміни в оцінках, що 

використовувалися для визначення вартості відновлення. Проте на суму, що не перевищує балансову 

вартість, яка могла б бути визначеною, ніякі втрати від знецінення не були визнані в попередніх роках. 



Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в 

майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на 

систематичної основі протягом строку корисного використання 

Потенційного збитку від зменшення корисності активів, підприємство не визначило, і тому не 

оцінює суму очікуваного відшкодування. 

 

 

 

 

Довгострокові необоротні активи, призначені для продажу 

 

Підприємство класифікує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова 

вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання.  

Необоротні активи, утримувані для продажу оцінюються і відображаються в бухгалтерському 

обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на 

операції, пов’язаних з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення 

корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням 

витрат на продаж визнається у звіті про сукупні доходи. 

 

Оренда 

 

Визначення того, чи є угода орендою, або чи містить вона ознаки оренди, ґрунтується на аналізі 

змісту угоди. При цьому на дату початку угоди потрібно встановити, чи залежить її виконання від 

використання конкретного активу або активів, і чи переходить право користування активом у результаті 

цієї угоди. 

Фінансова оренда – це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, 

пов’язані з правом власності на актив. Підприємство як орендатор на початку строку оренди визнає 

фінансову оренду як активи та зобов’язання за сумами, що дорівнюють справедливій вартості 

орендованого майна на початок оренди або (якщо вони менші за справедливу вартість) за теперішньою 

вартістю мінімальних орендних платежів. Мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими 

витратами та зменшенням непогашених зобов’язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період 

таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов’язань. Непередбачені 

орендні платежі відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. Політика 

нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджується із стандартною 

політикою Підприємства щодо подібних активів. 

Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив, фактично 

залишаються у орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про 

операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від 

оренди за угодами про операційну оренду Підприємство визнає на прямолінійній основі протягом строку 

оренди. Витрати, включаючи амортизацію, понесені при отримані доходу від оренди, визнаються як 

поточні витрати. 

 

Запаси 

 

Запаси класифікуються за такими групами: виробничі запаси, незавершене виробництво, готова 

продукція, товари. 

Запаси оцінюються за найменшою з двох величин: собівартістю або чистою ціною реалізації.  

Чиста ціна реалізації – це розрахункова продажна ціна в ході звичайної діяльності за 

вирахуванням розрахункових витрат на завершення виробництва та розрахункових витрат, які необхідно 

понести для реалізації. 

Собівартість запасів включає витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, що 

забезпечують поточне місцезнаходження і стан запасів.  

Витрати на придбання запасів складаються із:  

- ціни придбання; 

- мита та інших податків (за вирахуванням тих, котрі будуть відшкодовані підприємству); 



- витрати на транспортування, погрузку-розгрузку; 

- інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням готової продукції та матеріалів. 

Витрати на переробку запасів включають: 

- прямі витрати на оплату праці працівників, безпосередньо пов’язаних з виробництвом 

продукції; 

- систематично розподілені постійні та змінні виробничі накладні витрати, що виникають при 

переробці сировини в готову продукцію. 

Віднесення постійних виробничих накладних витрат до складу витрат на переробку здійснюється 

на основі нормальної продуктивності виробничих потужностей. Змінні виробничі накладні витрати 

розподіляються на кожну одиницю продукції на основі фактичного використання виробничих 

потужностей. 

Інші затрати включаються у собівартість запасів в частині їх здійснення для забезпечення 

поточного місцезнаходження і стану запасів. 

Не включаються у собівартість запасів і визнаються у якості витрат у періоді виникнення: 

- понаднормативні витрати сировини, праці та інших виробничих витрат; 

-витрати на зберігання, якщо тільки вони не є необхідними у процесі виробництва для переходу 

до наступної стадії виробництва; 

- адміністративні накладні витрати, що не сприяють забезпеченню поточного місцезнаходження 

та стану запасів; 

- витрати на реалізацію. 

При списанні у виробництво чи іншому вибутті підприємство оцінює запаси за методом ФІФО. 

Оцінка товарів у роздрібній торгівлі здійснюється по методу роздрібних цін. 

При продажу запасів їх балансова вартість визнається у якості витрат в тому періоді, у якому 

визнається відповідна виручка.  

Сума будь-якої уцінки запасів до чистої ціни продажу та усі втрати запасів визнаються витратами 

того періоду, у якому була здійснена уцінка або мали місце втрати.  

Сума сторнування часткового списання запасів, яка виникає в результаті збільшення чистої ціни 

продажу, визнається як зменшення суми запасів, які визнані витратами у тому періоді, у якому відбулося 

сторнування.  

Запаси, що використовуються для створення необоротних активів, включаються до їх балансової 

вартості і визнаються витратами у складі амортизаційних відрахувань протягом терміну корисного 

використання таких активів. 

Підприємство визнає резерви на знецінення запасів виходячи із оцінки кількості та вартості 

неліквідних запасів, які не використовуються у виробництві більше одного року. 

 

Фінансові інструменти та інвестиції 

 

Підприємство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли і тільки коли 

воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або 

продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку. 

Підприємство визнає таки категорії фінансових інструментів: 

- фінансовий актив, доступний для продажу –акції з відсотком володіння до 20%; 

- інвестиції, утримувані до погашення – облігації та векселя; 

- дебіторська заборгованість; 

- фінансові зобов’язання, оцінене за амортизованою вартістю – кредити банків. 

Під час первісного визнання фінансові активи й зобов’язання спочатку визнаються за 

справедливою вартістю плюс витрати на проведення операції. Справедливу вартість при первісному 

визнанні найкращим образом підтверджує ціна операції. Прибуток або збиток при первісному визнанні 

враховується тільки при виникненні різниці між справедливою вартістю й ціною операції, що можуть 

підтвердити поточні ринкові операції з такими ж інструментами або методи оцінки, при застосуванні 

яких використовуються тільки наявні ринкові дані, інструмент. 

Після первісного визнання фінансові зобов’язання, кредити й дебіторська заборгованість, а також 

активи, утримувані до погашення оцінюються за амортизованою собівартістю. Амортизована 

собівартість розраховується з використанням методу ефективної процентної ставки, а для фінансових 

активів визначається за винятком збитків від знецінення, якщо такі є. Справедлива вартість фінансових 



зобов’язань розраховується шляхом дисконтування майбутніх грошових потоків за договором по 

поточній ринковій процентній ставці для аналогічних фінансових інструментів. 

Прибуток і збитки від зміни справедливої вартості активів, що є в наявності для продажу, 

визнаються безпосередньо у складі капіталу. 

Основні фінансові інструменти товариства представлені дебіторськоюі кредиторською 

заборгованістю по основній діяльності, які виникають безпосередньо у зв’язку з основною діяльністю та 

заборгованістю за довгостроковими позиками. 

Дебіторська заборгованість, визнається як фінансові активи (за виключенням дебіторської 

заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за 

розрахунками з операційної оренди та за розрахунками с бюджетом). 

Підприємство виділяє короткострокову (до 1 року) і довгострокову (довше 1 року) дебіторську 

заборгованість. 

Підприємство класифікує дебіторську заборгованість по наступних видах: 

- торговельна дебіторська заборгованість 

- інша дебіторська заборгованість. 

Дебіторська заборгованість первісно оцінюється за справедливою вартістю плюс відповідні 

витрати на проведення операцій. Після первісного визнання дебіторська заборгованість оцінюється за 

амортизованою собівартістю, з застосуванням методу абсолютної суми сумнівної заборгованості. Якщо є 

об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу 

зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів. Резерв на покриття збитків від 

зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю 

очікуваних майбутніх грошових потоків. 

Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова 

вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів. 

Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі 

аналізу дебіторів та відображає суму, яка на думку Підприємства достатня для покриття понесених 

збитків. Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова 

вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів. Резерв на 

покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та 

теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, Визначення суми резерву на покриття 

збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму в розмірі 

100 % суми термін виникнення, якої перебільшує 1 рік. 

Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо у наступному періоді сума збитку від 

зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об’єктивно пов`язаним з подією, яка 

відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення 

корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи 

збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок 

створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності. 

Безнадійні борги списуються протягом того року, коли вони такими визнані. 

Довгострокова дебіторська заборгованість за виданими позиками працівникам визнається за 

амортизованою вартістю у разі, якщо її сума є суттєвою і складає більше 5 % вартості активів, 

відображених у балансі. 

 

Довгострокова кредиторська заборгованість визнається як фінансові зобов’язання.   

Підприємство виділяє короткострокову (до 1 року) і довгострокову(довше 1 року) кредиторську 

заборгованість. 

Підприємство класифікує кредиторську заборгованість по наступних видах: 

- поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями, 

- торгівельна кредиторська заборгованість, 

- заборгованість перед бюджетом за податком на прибуток, 

- інша кредиторська заборгованість. 

Первісно довгострокова заборгованість визнається за справедливою вартістю, яка дорівнює 

дисконтованій сумі платежів. У подальшому суми фінансових зобов’язань відображаються за 

амортизованою вартістю за методом ефективної ставки відсотка, та будь-яка різниця між чистими 



надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії 

запозичень із використанням ефективної ставки відсотка. 

Фактично підприємство отримало кредити від Міжнародної організації Фінський фонд по 

промисловому сприянню, яка надає запозичення з урахуванням ставки відсотку у розмірі 

EURІBOR+5.5%. 

Враховуючи, що надана ставка за кредитом є фактично ринковою, тобто такі кредити із 

відповідними умовами надаються організацією публічно, при розрахунку  амортизованої вартості 

використовувалась ставка дисконтування 5%. 

 

 

 

 

 

Згортання фінансових активів та зобов’язань 

 

Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Підприємство має юридичне право 

здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та 

виконати зобов’язання одночасно. 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

 

З метою складання Звіту про рух грошових коштів до складу грошових коштів та їх еквівалентів 

включають: готівку в касі, депозитні рахунки до запитання та інвестиції в короткострокові ринкові 

грошові інструменти. 

Депозити, терміном погашення до трьох місяців, розцінюються Підприємством як еквіваленти 

грошових коштів. 

 

Забезпечення 

 

Забезпечення визнаються, коли в результаті певної події в минулому підприємство має юридичні 

або добровільно взяті на себе зобов’язання, для врегулювання яких з великим ступенем імовірності буде 

потрібний відтік ресурсів, які втілюють у собі майбутні економічні вигоди, і суму зобов’язання можна 

достовірно оцінити. Забезпечення оцінюються за поточною вартістю, виходячи з найкращої оцінки 

керівництвом витрат, необхідних для врегулювання поточних зобов’язань на кінець звітного періоду.  

Забезпечення переоцінюються щорічно. Зміни у забезпеченнях, що виникають з плином часу, 

відображаються у звіті про прибутки та збитки щорічно у складі доходів та витрат. Інші зміни у 

забезпеченнях, пов’язані зі зміною очікуваного процесу врегулювання зобов’язань або орієнтовної суми 

зобов’язання, або змінами ставок дисконтування, відображаються як зміна облікової оцінки у періоді, 

коли такі зміни відбулись, за винятком зобов’язань з вибуття активів, що відображаються у звіті про 

прибутки та збитки.   

 

Виплати працівникам 

 

Пенсійні зобов’язання 

 

Відповідно до МСБО (ІAS) 19 «Виплати працівникам» програми виплат по закінченні трудової 

діяльності класифікуються як програми з визначеним внеском або програми з визначеною виплатою 

залежно від економічної сутності програми, яка випливає з її основних умов. 

Компанія має зобов’язання за державним пенсійним планом із визначеними виплатами, що 

іменуються як «пільгові пенсії», та являє собою план виплат на основі співвідношень середнього 

заробітку працівника і середньої заробітної плати в Україні за всі періоди (місяці) придбання ним 

страхового та спеціального (пільгового) стажу на підприємствах-учасниках плану. Компанія зобов’язана 

компенсувати Державному Пенсійному фонду (Пенсійний фонд України – ПФУ) суми пенсійних виплат, 

що здійснюються державою працівникам Компанії, які працювали протягом певного періоду у 

шкідливих умовах, визначених нормативно-правовими актами України («Список №1» та «Список №2»), і 



тому мають право на вихід на пенсію і на відповідне пенсійне забезпечення до досягнення пенсійного 

віку. Компанія зобов’язана компенсувати суми пенсійних виплат (пільгових пенсій), що здійснюються 

ПФУ (непідконтрольним Компанії) працівникам Компанії до досягнення ними пенсійного віку, 

визначеного нормативно-правовими актами України.  

 

Чиста сума зобов’язання Компанії за пенсійними планами з визначеними виплатами 

розраховується окремо за кожною програмою шляхом оцінки суми майбутніх виплат, які працівник 

заробив за надані ним послуги у поточному і попередніх періодах. Після цього сума виплат 

дисконтується з метою визначення її приведеної вартості. Справедлива вартість активів програми 

підлягає вирахуванню (за їх наявності). Компанія визначає чисті витрати на виплату процентів (чистий 

процентний дохід) за чистим зобов’язанням (активом) за програмою з визначеною виплатою за період із 

застосуванням ставки дисконту, яка використовується для оцінки зобов’язання з визначених виплат на 

початок річного періоду, до чистого зобов’язання (активу) за програмою з визначеною виплатою. Ставка 

дисконту визначається на основі інформації з різних джерел, включаючи показники дохідності на звітну 

дату по українських державних облігаціях. 

 

Витрати за такими зобов’язаннями нараховуються у цій фінансовій звітності з використанням 

методу прогнозованої умовної одиниці для працівників, які мають право на такі виплати.  

 

Переоцінки, що виникають у зв’язку з пенсійними програмами з визначеними виплатами, 

включають актуарні прибутки та збитки, доходність активів програми (без процентів) та вплив 

встановленої максимальної величини активу пенсійної програми (якщо такий є, без процентів). Компанія 

негайно визнає такі переоцінки в іншому сукупному доході, а всі інші витрати, пов’язані з пенсійними 

програмами з визначеними виплатами – у складі витрат на персонал у прибутку або збитку. 

 

Якщо виплати за програмою змінюються або програма скорочується, частина змінених виплат, 

що відносяться до послуг, наданих працівниками раніше, або прибуток чи збиток від скорочення 

програми негайно визнаються у прибутку або збитку у тому періоді, коли відбулися зміни або 

скорочення програми. 

 

Компанія визнає прибутки і збитки від розрахунків за програмою з визначеними виплатами у 

тому періоді, коли ці розрахунки здійснюються. Прибуток або збиток за розрахунками – це різниця між 

приведеною вартістю зобов’язання за програмою з визначеними виплатами, за яким проводяться 

розрахунки, визначена на дату розрахунків, та ціною розрахунків, включаючи передані активи програми 

та будь-які платежі, здійснені безпосередньо Компанією у зв’язку з цими розрахунками. 

 

Інші виплати працівникам 

 

Компанія здійснює разові виплати працівникам, що досягли певного віку. Такі виплати у зв’язку з 

ювілеями являють собою зобов’язання з довгострокових виплат працівникам. 

 

Чиста сума зобов’язання Компанії за довгостроковими виплатами працівникам, крім виплат за 

пенсійними програмами – це сума майбутніх виплат, які працівник заробив за надані ним послуги у 

поточному і попередніх періодах.  

Сума виплат дисконтується з метою визначення її приведеної вартості, після чого справедлива 

вартість активів програми підлягає вирахуванню. Ставка дисконту визначається на основі інформації з 

різних джерел, включаючи показники доходності на звітну дату по українських державних облігаціях. 

Розрахунок проводиться з використанням методу прогнозованої умовної одиниці. Будь-які актуарні 

прибутки чи збитки визнаються у прибутку або збитку в тому періоді, в якому вони виникають. 

 

Короткострокові виплати працівникам 

 

Зобов’язання з короткострокових виплат працівникам не дисконтуються і відносяться на витрати 

по мірі надання відповідних послуг. Зобов’язання визнаються в сумі, яка, як очікується, буде виплачена в 

рамках короткострокових програм виплати грошових премій чи програм участі у прибутках, якщо 



Компанія має поточне юридичне чи очікуване зобов’язання виплатити цю суму в результаті послуги, 

наданої працівником раніше, і таке зобов’язання може бути оцінене достовірно. 

 

Резерви 

 

Резерв визнається тоді, коли внаслідок події, що сталася в минулому, Компанія має юридичне або 

очікуване зобов’язання, яке можна достовірно оцінити, і коли існує ймовірність того, що погашення 

такого зобов’язання приведе до зменшення економічної вигоди. Сума резервів визначається шляхом 

дисконтування очікуваних майбутніх грошових потоків з використанням ставки дисконту без урахування 

оподаткування, яка відображає поточні ринкові оцінки вартості грошових коштів у часі і ризики, 

притаманні певному зобов’язанню. Вивільнення дисконту визнається як фінансові витрати. 

 

 

Дивіденди 

 

Дивіденди, визначені управлінським персоналом, не вираховуються з величини нерозподіленого 

прибутку до моменту затвердження їх суми на загальних річних зборах акціонерів. 

 

Умовні зобов’язання та активи 

 

Підприємство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, 

коли надходження економічних вигод є ймовірним. 

Підприємство не визнає умовні зобов’язання у фінансовій звітності за винятком випадків, коли 

ймовірність вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди не є віддаленою а також суму цих 

зобов’язань можна достатньо достовірно оцінити. 

Підприємство розкриває інформацію про них в примітках до фінансової звітності крім випадків, 

коли можливість вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди є малоймовірною. 

 

Доходи та витрати 

 

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Доходи визнаються, коли існує 

впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а сума 

доходу може бути достовірно визначена.  

Дохід за вирахуванням відповідних податків визнається в періоді, коли покупцю були 

відвантажені товари чи надані послуги. Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення 

незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з 

надання послуг на дату балансу. 

Підприємство отримує доходи від основного та інших видів діяльності. До складу доходів, що 

пов’язані з основним видом діяльності належать доходи від реалізації вантажо-підіймального 

устаткування. 

До складу доходів, що отримані від інших видів діяльності належать доходи від реалізації запасів, 

доходи від операційної оренди. 

Процентні доходи та витрати визнаються за методом нарахування на момент отримання доходів 

або здійснення витрат. 

 

Визнання собівартості реалізованої продукції та інших витрат 

 

Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні 

доходи.  

 

Витрати на позики 

 

Підприємство не капіталізує витрати на позики, в зв’язку з тим, що на визначення заказу 

виробництво якого може бути кваліфікованим активом потребує значних трудовитрат, що не є 

доцільним. Тому витрати по позикам, визнаються як витрати періоду. 



 

Операції в іноземній валюті 

 

Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну 

Національного банку України на дату проведення операцій. 

Монетарні активи та зобов’язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за 

відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. На дату балансу немонетарні статті, які оцінюються 

за історичною собівартістю в іноземною валюті, відображаються за курсом на дату операції, немонетарні 

статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату 

визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку за монетарними 

статтями визнаються в прибутку або збитку втому періоді, у якому вони виникають.  

 

 

 

Підприємство використовувало обмінні курси на дату балансу: 

 
Показник 31.12.2013 31.12.2014 

Гривня/ 1 долар США 7,993 15,768556 

Гривня/ 1 євро 11,04153 19,232908 

Гривня/ 1 російський рубль 0.24497 0,24497 

 

 

 

Податок на прибуток 

 

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого 

податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті 

(відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітній період. Поточні витрати 

Підприємства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в 

основному чинних) на дату балансу. Відстрочений податок розраховується за балансовим методом 

обліку зобов’язань, та являє собою податкові активи або зобов’язання, що виникають в результаті 

тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов’язання в балансі та їх податковою базою. 

Відстрочені податкові зобов’язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що 

підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності 

наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані 

тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів 

переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде 

отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого 

податкового активу повністю або частково. 

Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть 

застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов’язань. Підприємство визнає поточні та 

відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітній період, окрім 

випадків, коли податки виникають від операцій або подій, які визнаються прямо у власному капіталі або 

від об’єднання бізнесу. Підприємство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок 

відноситься до статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому 

періоді. 

 

Операції з пов’язаними сторонами 

 

Згідно до МСБО (ІAS) 24 «Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін», зв’язані сторони 

включають: 

- підприємства, які прямо або непрямо через одного чи більше посередників контролюють або 

перебувають під контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з підприємством, яке 

звітує (сюди входять холдингові компанії, дочірні підприємства або споріднені дочірні підприємства); 

- асоційовані компанії – підприємства, на діяльність яких інвестор має суттєвий вплив і які не 

являються ні дочірніми, ні спільним підприємством інвестора; 



- фізичних осіб, які прямо або непрямо володіють суттєвим відсотком голосів у підприємстві, що 

звітує і в результаті мають суттєвий вплив на це підприємство, а також близьких членів родини кожної 

такої фізичної особи; 

- провідного управлінського персоналу, тобто тих осіб, що мають повноваження та є 

відповідальними за планування, керування та контроль діяльності підприємства, що звітує, в тому числі 

директорів та керівників компаній і близьких членів родин таких осіб; 

- підприємств, в яких суттєвий відсоток голосів належить, прямо або непрямо, особі, зазначеній в 

пунктах (в) чи (г), чи ті, на діяльність яких така особа здатна здійснювати суттєвий вплив. Це охоплює 

підприємства, що належать директорам або головним акціонерам підприємства, яке звітує, і 

підприємства, що мають члена провідного управлінського персоналу разом з підприємством, яке звітує. 

Рішення про те які сторони являються зв’язаними приймають не тільки на основі їх юридичної 

форми, але і виходячи з характеру стосунків зв’язаних сторін. 

До зв’язаних сторін підприємства входять підприємства, що прямо або непрямо, через одне або 

більше підприємств, контролюють підприємство чи контролюються ним, чи контролюються спільно з 

підприємством та/або керівництвом підприємства. 

 

 

 

Звітність за сегментами 

 

Первинна сегментація господарської діяльності підприємства – сегментація за типом діяльності, 

вторинна – географічна сегментація.  

Первинна сегментація за типом діяльності здійснюється на підставі управлінської структури і 

структури внутрішньої звітності. Згідно вимогам МСФО (ІFRS) 8 інформація по сегментах розкривається 

в розрізі компонентів підприємства, результати діяльності яких керівництво контролює і аналізує при 

прийнятті ним операційних рішень. Такі компоненти (операційні сегменти) визначаються на основі 

внутрішніх звітів, які регулярно аналізуються головною відповідальною особою підприємства – 

генеральним директором підприємства, що приймає операційні рішення при розподілі ресурсів між 

сегментами і при оцінці результатів їх діяльності. 

В результаті діяльності сегменту до активів і зобов’язань включаються статті, які  безпосередньо 

відносяться до сегменту і розподіляються на підставі обґрунтованих   оцінок. Не розподіляється між 

сегментами вартість інвестицій, позик, кредитів, доходів та витрат, що до них відносяться, доходів та 

витрат, пов’язаних з управлінням підприємством, активів та зобов’язань з податку на прибуток.  

Звітним сегментом вважається – реалізація підйомно-транспортного устаткування. Пріоритетним 

звітним сегментом вважається – господарський сегмент 

При наданні інформації по географічних сегментах, виручка по сегментах визначається, виходячи 

з місця розташування покупців. Віднесення активів до конкретних сегментів здійснюється за принципом 

місця розташування активів.  

 

Події після звітного періоду 

 

Події після закінчення звітного періоду, що надають додаткову інформацію про фінансовий стан 

Компанії на кінець звітного періоду (коригуючі події), відображаються у консолідованій фінансовій 

звітності. Події після закінчення звітного періоду, які не коригуючими подіями, відображаються у 

Примітках до фінансової звітності, якщо вони є суттєвими. 

 

Заява про використання облікових політик. 

 

При складанні цієї фінансової звітності ПАТ «Запоріжкран» використовувало ті ж самі облікові 

політики, що і при складанні попередньої фінансової звітності за період, що закінчився 31.12.2012, крім 

політик щодо визнання актуарних прибутків та збитків у відповідності до МСФЗ 19 «Виплати 

працівникам». 

ПАТ «Запоріжкран» передивилось політику щодо визнання актуарних прибутків та збитків 

відповідно до МСБО 19 «Виплати працівникам» у зв»язку з введенням в дію нової редакції цього 

стандарту з 01.01.2013 р.  Положення стандарту вимагають відображення переоцінки зобов»язання з 



пенсійного плану з визначеними виплатами у іншому сукупному доході та застосування такого 

відображення ретроспективно. 

 

Внаслідок виявлення помилок, які були допущені при складанні попередніх фінансових звітів за 

період, що закінчився 31.12.2013, підприємство на вимогу МСФЗ (ІAS) 8 «Облікові політики, зміни в 

облікових оцінках та помилки» провело виправлення шляхом ретроспективного перерахування статей 

фінансових звітів. Помилки були допущені при складанні фінансових звітів за 2013 рік внаслідок 

відсутності інформації за деякими операціями. 

 

 

 

 

 

 
Стаття фінансових звітів Залишок на 

01.01.2014 до 

перерахунку 

статей 

фінансових звітів 

Результат перерахунку Результат змін 

внаслідок 

рекласифікації 

Залишок на 

01.01.2014 

після 

проведення 

перерахунку 

статей 

фінансових 

звітів 

внаслідок 

зміни 

облікових 

політик 

внаслідок 

виправлення 

помилок 

Активи та зобов»язання      

Основні засоби: 248 127 - 9 - 248 136 

Інша  дебіторська 

заборгованість 
11 160 - 22 - 11 182 

Дебіторська 

заборгованість за 

розрахунками з бюджетом 

за податком на прибуток 

7 558 - (2 781) - 4 777 

Інші поточні зобов»язання 395 - 2 - 397 

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 
(49 624)  (2 752)  (52 376) 

Усього коригування 

активів та зобов’язань  
х    х 

Стаття фінансових звітів Показник 2013 р. 

до перерахунку 

статей 

фінансових 

звітів 

Результат перерахунку 

 

Результат змін 

внаслідок 

рекласифікації 

Показник за 

2013 р.  після 

проведення 

перерахунку 

статей 

фінансових 

звітів 

внаслідок 

зміни 

облікових 

політик 

внаслідок 

виправлення 

помилок 

Прибутки/збитки      

Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт 

послуг) 

(186 102)  42  (186 060) 

Інші доходи 22 683  13  22 696 

Адміністративні витрати (14 130)  (26)  (14 156) 

Інші витрати (48 006)  (2 777)  (50 783) 

Фінансові витрати (19 211)  (4)  (19 215) 

Прибуток на акцію 

(грн..) 

у т.р. 

     

- базисний (20,16)    (21,28) 

- розбавлений (20,16)    (21,28) 

 

Крім коригувань, пов’язаних  із зміною облікових політик та виправленням помилок інших 

подій, які мають значні розміри, не відбувалось. 

Підприємство не веде сезонну або циклічну діяльність.  

 



4. Дохід від реалізації 

тис.грн. 
Показник 2014 2013 2012 

Дохід від реалізації продукції 148 051 222 534 165 912 

Дохід від реалізації послуг 3 548 87 1 009 

Всього доходи від реалізації: 151 599 222 621 166 921 

 

5. Собівартість реалізації 

тис.грн. 
Показник 2014 2013 2012 

Матеріальні витрати 64 559 132 585 117 369 

Витрати на персонал 22 105 28 162 7 479 

Амортизація 11 123 9 204 2 157 

Інші 8 405 16 109 16 827 

Всього 106 192 186 060 143 832  

 
6. Адмінистративні витрати 

тис. грн.. 
Показник 2014 2013 2012 

Витрати на персонал 4 205 5 034 4 861 

Утримання основних засобів 148 725 106 

Витрати на охорону 1 435 1 395 1 362 

Амортизація основних засобів 513 628 475 

Інші 7 928 6 374 7 688 

Всього адміністративних витрат 14 229 14 156 14 584 

 

 

7. Витрати на збут 

тис. грн.. 
Показник 2014 2012 2012 

Витрати на транспорт 3 768 5 168 8 823 

Інші витрати 805 2 222 1173 

Всього витрат на збут 4 573 7 390 9 996 

 

8. Інші доходи 

тис. грн.. 
Показник 2014 2013 2012 

Продаж оборотних активів 1 943 3 714 2 562 

Доходи від операційної оренди активів 2 067 1 455 1 162 

Результат перерахунку заборгованості в іноземній валюті - - 528 

Результат продажу валюти 1 128 1 733 543 

Доходи від інших видів операційної діяльності 503 

 

1 841 2 058 

Результат продажу об’єктів основних засобів. - 5 - 

Доходи від переоцінки інвестиційної нерухомості 4 889 1 624 6 097 

Доходи внаслідок переоцінки основних засобів, по яких 

раніше в результаті переоцінки були визнані збитки 

1 962 12 324 88 572 

Доходи від продажу вилученого капіталу  - - - 

Усього 12 492 22 696 101 522 

 
9. Інші витрати 

тис. грн.. 
Показник 2014 2013 2012 

Витрати при продажу вилученого капіталу - - - 

Собівартість реалізованих активів 1 132 2 739 2 343 

Сплачені штрафи 1 814 148 36 

Результат продажу валюти - - - 

Знецінення запасів 1 367 3 005 - 

Результат продажу заборгованості бюджету з ПДВ - - - 

Нарахування резерву сумнівних боргів 10 336 3 660 1 521 



Інші операційні витрати 9 296 10 249 12 161 

Знецінення необоротних активів 12 452 14 860 302 

Результат перерахунку заборгованості в іноземній валюті 236 860 16 122 - 

Усього 273 257 50 783 16 363 

 

10. Фінансові доходи та витрати 

тис. грн.. 
Показник 2014 2013 2012 

Фінансові доходи при первісному визнанні довгострокової заборгованості  - - 3 643 

Фінансові витрати , усього (4 613) (19 215) (18 684) 

Витрати на відсотки за позиками (8 916) (6 450) (10 169) 

Фінансові витрати з коригування пенсійних планів (231) (1 587)  

Фінансові  витрати за довгостроковими зобов’язаннями (амортизація дисконту) 4 738 (10 962) (8 515) 

Інші фінансові витрати (204) (216)  

 

 

 

 

 

11. Податок на прибуток 

 

У фінансовій звітності оподаткування поточного податку на прибуток показано відповідно до 

вимог законодавства із використанням податкових ставок та законодавчих норм, що є чинними або 

фактично набули чинності станом на звітну дату. 

Порівняно з минулим роком змінилась ставка податку. Ставка податку на прибуток у 2014 році 

встановлена на рівні 18 %, у 2015 році ставка податку залишається на рівні 18%.  

 

Складові витрат із податку на прибуток за рік, що закінчився 31 грудня 2014 р., були такими: 

 

тис. грн. 

Складова витрат Сума 

у тому числі 

зменшення відстрочених 

податкових активів 

зменшення відстрочених 

податкових зобов’язань 

Поточний податок на прибуток 2 348 - - 

Відстрочений податок на прибуток, пов'язаний із 

виникненням і сторнуванням тимчасових різниць 
2796 3 722 926 

Усього 5 144 - - 

 

Узгодження між сумою витрат з податку на прибуток та сумою бухгалтерського прибутку за рік, 

що закінчився 31 грудня 2014 р., помножену на нормативну податкову ставку підприємства є таким: 

тис. грн. 
Показник 2014 (ставка 18%) 2013 (ставка 19%) 

Прибуток до оподаткування (238 773) (32 287) 

Податок на прибуток, розрахований за використовуваною 

ставкою  

- - 

Податкові доходи (витрати), що не підлягають вирахуванню 241 121 32 995 

Податкові витрати 2 348 3 460 

 
Різниці між витратами (доходами) з податку на прибуток та добутком облікового прибутку 

(збитку) на застосовану ставку податку на прибуток пояснюються наявністю доходів та витрат, що не 

включаються до складу податкових доходів та податкових витрат з метою розрахунку податкового 

прибутку, але визнаються в бухгалтерському обліку, а також наявністю доходів та витрат, що 

включаються до складу податкових доходів та податкових витрат з метою визначення податкового 

прибутку, але не визнаються в бухгалтерському обліку. 

 
Розрахунок ефективної ставки податку: 

тис. грн. 



Показник 2014 2013 

Прибуток до оподаткування (238 773) (29 535) 

Податкові витрати 2 348 3 460 

Відстрочені податки 2 796 4 616 

Усього витрати з податку 5 144 8 076 

Ефективна ставка податку - - 

 

Складова відстрочених податкових активів та зобов’язань станом на 31.12.2013 

                                                                                                                                           

тис. грн. 
Показник Бухгалтерська 

база (за 

даними 

трансформації) 

Податков

а база 

Тимчасов

а різниця 

ВПА (-), ВПЗ (+) 

(з урахуванням 

ставки податку 

18%) 

ВПА (-), ВПЗ (+) 

(з урахуванням 

середньозважено

ї ставки податку 

16%) 

ВПА (-), ВПЗ 

(+) 

(з урахуванням 

середньозваже

ної ставки 

податку 17%) 

ВПА (-), ВПЗ 

(+) 

(з 

урахуванням 

середньозваж

еної ставки 

податку 

16,3%) 

Аванси отримані - 775 (775) (139) - - - 

Забезпечення на 

оплату працівникам 

- 732 (732) (132) - - - 

Резерв на знецінення 

запасів 

- 10 842 (10 842) (1 952) - - - 

Плани виплат - 70 (70) -  - (11) 

Пенсійні плани  1 854 (1 854)    (302) 

Податкові збитки - 90 800 (90 800) - - (15 436) - 

Нематеріальні 

активи 

- 748 (748) - - - (122) 

Основні засоби 244 292 207 679 36 613 - - - 5 968 

Аванси перераховані 3 - 3 1 - - - 

Дооцінка основних 

засобів 

55 222 - 55 222 - - - 9 001 

Запаси 130 87 43 7 - - - 

Усього, із них: (2 215)  (15 436) 14 534 

ВПА (11 816) 

ВПА, нараховані за рахунок власного капіталу (302) 

ВПЗ, нараховані за рахунок власного капіталу 9 001 

 
 

Складова відстрочених податкових активів та зобов’язань станом на 31.12.2014 

 

При розрахунку у 2014 році суми відстрочених податків до складу податкових різниць віднесена 

сума податкового збитку станом на 31.12.2014 у розмірі 60 400 тис. грн.. При цьому відповідно до 

параграфу 35 МСФЗ (ІAS) «Податок на прибуток» відстрочений податковий актив слід визнавати для 

перенесення на наступні періоди невикористаних податкових збитків за умови, якщо є ймовірною 

наявність майбутнього оподаткованого прибутку, за рахунок якого можна використати невикористані 

податкові збитки та невикористані податкові пільги.  

Підприємством для можливості включення до розрахунку невикористаних податкових збитків 

була проведена оцінка ймовірності наявності оподаткованого прибутку, за рахунок якого можна 

використати невикористані податкові збитки , а саме розглянуті були наступні питання: 

- підприємство дійсно має достатні тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню і 

відносяться до податкового органу, у якому зареєстровано підприємство 

- діючим законодавством України не встановлені граничні терміни погашення невикористаних 

податкових збитків, 

- підприємство має достатні обґрунтування, що невикористані податкові збитки будуть погашені 

протягом наступних п’яти податкових років, 

- підприємство має можливість планувати  податки , що створять оподатковуваний прибуток у 

тому періоді, в якому можна використати невикористані податкові збитки. 



За висновками підприємства усі перелічені критерії є можливими та будуть виконані 

підприємством протягом трьох років і тому у складі тимчасових різниць станом на 31.12.14 визнана сума 

невикористаних податкових збитків. 

 

Складова відстрочених податкових активів та зобов’язань станом на 31.12.2014 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                              

тис. грн. 
Показник Бухгалтерська база 

(за даними 

трансформації) 

Податкова база Тимчасова різниця ВПА (-), ВПЗ (+) 

(з урахуванням ставки 

податку 18%) 

Забезпечення на 

оплату працівникам 

- 971 (971) (175) 

Резерв на знецінення 

запасів 

- 12 209 (12 209) (2 198) 

Плани виплат - 46 (46) (8) 

Пенсійні плани  3 115 (3 115) (561) 

Податкові збитки - 60 400 (60 400) (10 872) 

Нематеріальні 

активи 

- 674 (674) (121) 

Основні засоби 241 263 217 116 24 147 4 346 

Дооцінка основних 

засобів 

48 688 - 48 688 8 764 

Запаси 128 86 42 8 

Усього, із них: (817) 

ВПА (13 374) 

ВПА, нараховані за рахунок власного капіталу (561) 

ВПЗ, нараховані за рахунок власного капіталу 8 764 

 

 

Аналіз змін у податкових активах та зобов’язаннях показує, що основні відхилення пов’язані із 

зміною податкової бази вартості запасів та основних засобів та включення до розрахунку податкових 

збитків. 

 
                                                                                                                                       

тис. грн. 

Показник 

Податкові 

різниці 

станом на 

31.12.2013 

Податкові 

різниці 

станом на 

31.12.2014 

Зміни 

Коригування 

помилкових 

розрахунків ВП 

за рахунок 

прибутку 

за рахунок 

власного капіталу 

Аванси отримані -139 0  139 
 

Забезпечення на 

оплату 

працівникам 

-132 -175 

 

-43 
 

Плани виплат -11 -8  -5 8 

Знецінення 

запасів 
-1 952 -2 198 

 
-246 

 

Пенсійні резерви -302 -561  -87 -172 

Податкові 

збитки 
-15 436 -10 872 

 
4 564 

 

Основні засоби 5 968 4 346  -1 622 
 

НМА -122 -121  1 
 

Аванси 

перераховані 
1 0 

 
-1 

 

Вартість запасів 7 8  1 
 



Дооцінка 

основних засобів 
9 001 8 764 

 
0 -237 

Разом -3 117 -817 0 2 701 -401 

 

 

12. Основні засоби 

 

Зміни в основних засобах за роки, які закінчились 31 грудня, були наступними: 

тис. грн. 

Показник 

Група основних засобів 

Всього 
Інвест

иційна 

нерухо

мість 

та 

майно 

Нерухо-

мість 

Виробн

иче 

обладна

ння 

Транс

пор-т

ні 

засоб

и 

Інстр

умент

и, 

прила

ди, 

інвент

ар 

Інші 

основ

ні 

засоб

и 

Незавер

шені 

капітал

ьні 

інвести

ції 

Передп

лати за 

основні 

засоби 

 

Из  

НЗП 

Первинна 

вартість 
      

  
  

31.12.10 35 415 688 460 60 537 1 111 4 939 2 199 13 088   805 749 

Надходження 151 - - - - - 
6 696 117 1980 

 

8944 

Трансфери -946 920 18 - 3 5 - - - 0 

Рекласифікація - - 1 411 - -474 -937 - - - 0 

З капітальних 

інвестицій 
- 

8 432 5939 129 1 290 136 - - - 15 926 

Вибуття 405 113 178 138 92 76 15 928 - - 16 930 

Списання 

вартості у сумі 

зносу внаслідок 

переоцінки 

27 430 527 315 31 331 857 1 974 1 777 - 

- - 

590 684 

Дооцінка 503 12 713 9 170 633 5 223 538 - - - 28 780 

Знецінення 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 3 856 117 1980 125 670 

Надходження - - - - 1 - 7 934 - - 7 935 

Трансфери 391 -112 -114 - -165 - - - - 0 

Рекласифікація - - - - - - - - - 0 

З капітальних 

інвестицій 
14 1 331 4 858 298 964 - - 

- - 
7 465 

Вибуття 22 - 943 - 1 694 - 7 734 - - 10 393 

Списання 

вартості у сумі 

зносу внаслідок 

переоцінки 

- 2 740 3 210 262 657 - - 

- - 

6 869 

Дооцінка 6 097 122 889 7 581 250 732 - - - - 137 549 

Знецінення 40 1 828 212 98 1 - - - - 2 179 

31.12.12 9 572 203 377 33 321 1 027 5 728 0 4 050 1 469 314 258 858 

Надходження - - - - - - 18 841 19 290 2 162 40 293 

Трансфери 1 845 -1 838 -7 - - - - - - 0 

Рекласифікація - - - - - - - - - 0 

З капітальних 

інвестицій 2 792 3 400 4 376 748 139 

- - - - 11 455 



Вибуття  - 35 303 85 3 438   11 586 15 402 771 31 620 

Списання 

вартості у сумі 

зносу внаслідок 

переоцінки  54 7 586 4 587 460 353 

- - - - 13 040 

Дооцінка 1 624 17 060 3 305 595 218 - - - - 22 802 

Знецінення 77 21 542 2 029   152 - - - - 23 800 

31.12.13 15 702 192 836 34 076 1 825 2 151 0 11 305 5 357 1 705 264 957 

Надходження - - 69 - 25  8 729 314 3 176 12 313 

Трансфери - - - -  - - - -  

Рекласифікація - - - -  - - - -  

З капітальних 

інвестицій 
755 1 394 17 355 

- 
13 

- - - - 
19 517 

Вибуття - - 358 - 93 - 19 613 5 671 4 832 30 567 

Списання 

вартості у сумі 

зносу внаслідок 

переоцінки 

- 7 318 5 419 976 331 

- - - - 

14 044 

Дооцінка 4 889 4 598 3 609 1 538 273 - - - - 14 907 

Знецінення 8 23 065 42  42 - - - - 23 157 

31.12.14 21 338 168 445 49 290 2 387 1 996 0 421 0 49 243 926 

Амортизація 

та знецінення 
      

  
  

31.12.10 27 939 521 664 27 436 927 1 579 1 668 0 0 0 581 213 

Нараховано 219 5 609 4101 49 431 171 - - - 10 580 

Трансфери -575 559 7 - 3 6 - - - 0 

Списання зносу 

внаслідок 

переоцінки 

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 

внаслідок 

переоцінки 

- 2 740 3 210 262 657 - - 

- - 

6 869 

Вибуття - - 54 - 66 - - - - 120 

31.12.12 0 844 406 35 70 0 0 0 0 1 355 

Нараховано   7 402 4 599 506 451 - - - - 12 958 

Трансфери 54 -53 -1     - - - - 0 

Списання зносу 

внаслідок 

переоцінки 

54 

 

7 586 4 587 460 353 - - - - 13 040 

Вибуття -  1 16   137 - - - - 154 

31.12.13 0 606 401 81 31 0 0 0  0 1 119 

Нараховано - 7 293 5 605 950 332 - - - - 14 180 

Трансфери -     - - - -  



Списання зносу 

внаслідок 

переоцінки 

- 

7 318 5 398 976 327 

- - - -  

14 019 

Вибуття -  20  4 - - - - 24 

31.12.14 0 581 588 55 32 0 0 0 0 1 256 

Чиста 

балансова 

вартість 

      

  

  

31.12.11 3 132 83 351 25 297 839 6 548 0 3 856 117 1980 125 120 

31.12.12 9 572 202 533 32 915 992 5 658 0 4 050 1469 314 257 503 

31.12.13 15 702 192230 33675 1744 2111 0 11305 5357 1705 263 829 

31.12.14 21 338 167 864 48 702 2 332 1 964 0 421 0 49 242 670 

 

 

Дана таблиця відображає вартість основних засобів та інвестиційної нерухомості підприємства. 

Зведені дані щодо відображення за статтею «основні засоби» у звіті про фінансовий стан представлені 

нижче, у кінці цієї примітки. 

 

Станом на 30.11.2012 підприємством проведено переоцінку основних засобів. Для визначення 

справедливої вартості основних засобів незалежним оцінювачем використовувались методичні підходи, 

методи та процедури, визначені Міжнародними й Національними Стандартами оцінки, Стандартами 

оцінки RІCS.  

На дату переоцінки сума накопиченої амортизації для всіх об’єктів основних засобів розглядалась 

за методом виключення з валової балансової вартості активу чистої суми, перерахованої до переоціненої 

вартості активу. Збільшення вартості активів внаслідок переоцінки у розмірі 42 880 тис. грн. визнане у 

складі власного капіталу, у розмірі 88 572 тис. грн. у складі прибутку, збільшення вартості інвестиційної 

нерухомості у розмірі 6 097 тис. грн. визнане у складі прибутку.  Зменшення балансової вартості активу 

в результаті переоцінки у розмірі 262 тис. грн. визнане у складі збитку, у розмірі 1 877 тис. грн. як 

зменшення власного капіталу, зменшення балансової вартості інвестиційної нерухомості у розмірі 40 тис. 

грн. визнане у складі збитку. 

Вплив податку на прибуток, який є результатом переоцінки основних засобів, при проведенні 

трансформації було визнано. Сума податку складає 10 409 тис. грн.  

 

Станом на 30.11.2013 підприємством проведено переоцінку основних засобів. Для визначення 

справедливої вартості основних засобів незалежним оцінювачем використовувались методичні підходи, 

методи та процедури, визначені Міжнародними й Національними Стандартами оцінки, Стандартами 

оцінки RІCS.  

На дату переоцінки сума накопиченої амортизації для всіх об’єктів основних засобів розглядалась 

за методом виключення з валової балансової вартості активу чистої суми, перерахованої до переоціненої 

вартості активу. Збільшення вартості активів внаслідок переоцінки у розмірі 8 858  тис. грн. визнане у 

складі власного капіталу, у розмірі 12 320 тис. грн. у складі прибутку, збільшення вартості інвестиційної 

нерухомості у розмірі 1 624 тис. грн. визнане у складі прибутку.  Зменшення балансової вартості активу 

в результаті переоцінки у розмірі  14 864тис. грн. визнане у складі збитку, у розмірі 8 859 тис. грн. як 

зменшення власного капіталу, зменшення балансової вартості інвестиційної нерухомості у розмірі 77  

тис. грн. визнане у складі збитку. 

Вплив податку на прибуток, який є результатом переоцінки основних засобів, при проведенні 

трансформації було визнано. Сума податку складає 9 001 тис. грн.  

 

Станом на 30.11.2014 підприємством проведено переоцінку основних засобів. Для визначення 

справедливої вартості основних засобів незалежним оцінювачем використовувались методичні підходи, 

методи та процедури, визначені Міжнародними й Національними Стандартами оцінки, Стандартами 

оцінки RІCS.  



На дату переоцінки сума накопиченої амортизації для всіх об’єктів основних засобів розглядалась 

за методом виключення з валової балансової вартості активу чистої суми, перерахованої до переоціненої 

вартості активу. Збільшення вартості активів внаслідок переоцінки у розмірі 8 056  тис. грн. визнане у 

складі власного капіталу, у розмірі 1 962 тис. грн. у складі прибутку, збільшення вартості інвестиційної 

нерухомості у розмірі 4 889 тис. грн. визнане у складі прибутку.  Зменшення балансової вартості активу 

в результаті переоцінки у розмірі  12 452 тис. грн. визнане у складі збитку, у розмірі 10 697 тис. грн. як 

зменшення власного капіталу, зменшення балансової вартості інвестиційної нерухомості у розмірі 8 тис. 

грн. визнане у складі збитку. 

 

Вплив податку на прибуток, який є результатом переоцінки основних засобів, при проведенні 

трансформації було визнано. Сума податку складає 8 764 тис. грн.  

 

Результат проведеної переоцінки основних засобів станом на 31.12.2011р. 

(з урахуванням  рекласифікації) 

(тис. грн.) 

Показник Нерухомість 
Виробниче 

обладнання 

Транспортні 

засоби 

Інструменти, 

прилади, 

інвентар 

Інвестиційна 

нерухомість та 

майно 

Разом 

Переоцінка 

вартості, у тому 

числі: 

(613 862) (44 655) (263) 1 844 (31 083) (688 019) 

Списання вартості 

у сумі зносу 

внаслідок 

переоцінки 

(527 315) (33 443) (857) (1 639) (27 430) (590 684) 

Дооцінка вартості 12 713 9 692 633 5 239 503 28 780 

Знецінення (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 переоцінки основних засобів станом на 30.11.2012р. 

(тис. грн.) 

Показник Нерухомість 
Виробниче 

обладнання 

Транспортні 

засоби 

Інструменти, 

прилади, 

інвентар 

Інвестиційна 

нерухомість та 

майно 

Разом 

Переоцінка 

вартості, у тому 

числі: 

118 321 4 160 (110) 73 6 057 128 501 

Списання вартості 

у сумі зносу 

внаслідок 

переоцінки 

(2 740) (3 210) (262) (657) - (6 869) 

Дооцінка вартості 122 889 7 581 250 732 6 097 137 549 

Знецінення (1 828) (211) (98) (2) (40) (2 179) 

Списання зносу (2 740) (3 210) (262) (657) - (6 869) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат проведеної переоцінки основних засобів станом на 30.11.2013 р. 

                                                                                                            

тис. грн. 

 

Показник Нерухомість 

Виробниче 

обладнання 

Транспорт

ні засоби 

Інструменти, 

прилади, 

інвентар 

Інвестиційна 

нерухомість та 

майно Разом 



Переоцінка 

вартості, у тому 

числі: -12 068 -3 311 135 -287 1 493 -14 038 

Списання 

вартості у сумі 

зносу внаслідок 

переоцінки 

-7 586 -4 587 -460 -353 -54 -13 040 

Дооцінка 

вартості 
17 060 3 305 595 218 1 624 22 802 

Знецінення -21 542 -2 029   -152 -77 -23 800 

Списання зносу -7 586 -4 587 -460 -353 -54 -13 040 

 

 

 

 

Результат проведеної переоцінки основних засобів станом на 30.11.2014 р. 

                                                                                                                                                                

тис. грн.                                                                                     

Показник Нерухомість 

Виробниче 

обладнання 

Транспорт

ні засоби 

Інструменти, 

прилади, 

інвентар 

Інвестиційна 

нерухомість та 

майно Разом 

Переоцінка 

вартості, у тому 

числі: 

-25 785 -1 831 562 -96 

4 881 -22 269 

Списання 

вартості у сумі 

зносу внаслідок 

переоцінки 

-7 318 -5 398 -976 -327 

- -14 019 

Дооцінка 

вартості 
4 598 3 609 1 538 273 4 889 14 907 

Знецінення -23 065 -42  -42 -8 -23 157 

Списання зносу -7 318 -5 398 -976 -327 
- -14 019 

 

Станом на 31.12.2011 р. у заставі під отриманий кредит знаходились будівлі інв. №№ 1007, 1009, 

1062, 1000, 1008, 1005, 1006, 1067, 1061. Балансова вартість вказаних об'єктів на 31.12.2011 р. склала 54 

256 тис.грн., знос 0 грн. 

Справедлива вартість основних засобів, які тимчасово не використовуються у зв’язку з тим, що 

знаходяться на консервації, склала 29 154 тис.грн., знос 14 тис. грн.,  у т.р. первісна вартість 

законсервованих не переоцінених основних засобів 16 тис. грн., знос 14 тис. грн. 

 

Станом на 31.12.2012 р. у заставі під отриманий кредит знаходились будівлі інв. №№ 1007, 1009, 

1062, 1000, 1008, 1005, 1006, 1067, 1061. Балансова вартість вказаних об'єктів на 31.12.2012 р. склала 141 

365тис.грн., знос 388 тис.грн. 

Справедлива вартість основних засобів, які тимчасово не використовуються у зв’язку з тим, що 

знаходяться на консервації, склала на 31.12.12 61 188 тис. грн., знос 421 тис. грн. 

 

Станом на 31.12.2013 р. у заставі під отриманий кредит знаходились будівлі інв. №№ 1007, 1009, 

1062, 1000, 1008, 1005, 1006, 1067, 1061. Справедлива вартість вказаних об'єктів на 31.12.2013 р. склала 

130 713тис. грн., знос 370 тис. грн. 

Справедлива вартість основних засобів, які тимчасово не використовуються у зв’язку з тим, що 

знаходяться на консервації, склала на 31.12.13 р. 37 016 тис. грн., знос 130 тис. грн. 

 

Станом на 31.12.2014 р. у заставі під отриманий кредит знаходились будівлі інв. №№ 1007, 1009, 

1062, 1000, 1008, 1005, 1006, 1067, 1061. Справедлива вартість вказаних об'єктів на 31.12.2014р. склала 

112 135 тис. грн., знос 329 тис. грн. 

Справедлива вартість основних засобів, які тимчасово не використовуються у зв’язку з тим, що 

знаходяться на консервації, склала на 31.12.14 р.  49 601 тис. грн., знос 361 тис. грн 



 

Зведені дані щодо відображення відповідно до МСФО у звіті про фінансовий стан основних 

засобів та інвестиційної нерухомості представлені у таблиці. 

 

                                                                                        тис. грн. 

 

Показник 2014 2013 2012 

Вартість основних засобів, у тому числі 221 332 248 136 247 931 

Первісна вартість ОС 222 118 230 888 243 453 

Знос -1 256 -1 119 -1 355 

Передплати за основні засоби 0 5 357 1 469 

Рекласифікація незавершеного виробництва 49  1 705 314 

Рекласифікація незавершеного будівництва 421 11 305 4 050 

    
  

  

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 

нерухомості, у тому числі 21 338 15 702 9 572 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 21 338 15 702 9 572 

Знос інвестиційної нерухомості 0 0 0 

 
13. Довгострокові фінансові інвестиції 

 

Станом на 31 грудня довгострокові інвестиції включали: 

тис. грн. 
Назва підприємства Частка % 2014 Частка % 2013 

Прості іменні акції ВАТ «Страхова компанія «Оранта-Січ» 2,725532 192 2,725532 192 

 

В зв`язку з відсутністю активного ринку щодо акцій ВАТ «Страхової компанії «Оранта-Січ» 

обліковуються за собівартістю з урахуванням збитків від зменшення корисності. 

 

 

14. Інвестиційна нерухомість 

тис. грн. 
Показник 2014 2013 2012 

На початок періоду 15 702 9 572 3 132 

Первісна вартість  15 702  9 572 3 132 

Сума зносу 0  0 0 

Переміщення з основних засобів внаслідок перекласифікації (/модернізація) 755 4 637 405 

Вибуття балансової вартості 0  0 (22) 

Списання вартості у сумі зносу внаслідок переоцінки 0 54 0 

Дооцінка 4 889 1 624 6 097 

Знецінення 8 77 40 

На кінець періоду 21 338 15 702 9 572 

Первісна вартість  21 338 15 702 9 573 

Сума зносу 0 0 0 

 

Сума майбутніх мінімальних орендних платежів по угодах безвідмовної оренди складає 166,8 тис. 

.грн. в місяць, у тому числі до одного року –166,8 тис. .грн. 

 

 

15. Запаси 



тис. грн. 
Показник 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Запаси 23 187 22 578 37 999 

Резерв на знецінення запасів (12 209) (10 563) (7 689) 

Передплата запасів 5 620 426 2 268 

Резерв на знецінення передплати запасів (0) (6) (492) 

Незавершене виробництво 9 941 23 485 55 246 

Резерв на знецінення незавершеного 

виробництва 

 

- 

(279) 
(148) 

Готова продукція 10 4 944 1 084 

Товари 10 10 10 

Усього 26 559 40 595 88 278 

 

За період 2014 року вартість отриманої для переробки давальницької сировини – 37 256 тис. грн. 

 

 

16. Торгівельна та інша дебіторська заборгованість 

Торгівельна дебіторська заборгованість 

тис. грн. 
Торгівельна дебіторська заборгованість 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Розрахунки з  покупцями 11 226 3 396 1 293 

Резерв сумнівних боргів 0 0 (1) 

Усього 11 226 3 396 1 292 

 

Інша дебіторська заборгованість 

тис. грн. 
Інша дебіторська заборгованість 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Розрахунки по виданих авансах 1 617 1 213 2 199 

Резерв сумнівних боргів (5) (11) (26) 

Розрахунки з бюджетом з ПДВ 13 891 16 987 20 510 

Резерв по розрахунках з бюджетом з ПДВ (7 568) (7 595) (14 214) 

Інша заборгованість з розрахунків з 

бюджетом 

1 198 2 382 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1 351 1 277 1482 

Резерв сумнівних боргів (689) (691) (570) 

Інша дебіторська заборгованість 11 046   

Резерв по іншій дебіторській заборгованості (11 046)   

Всього 9 795 11 182 9 793 

Розрахунки за податком на прибуток 12 593 14 943 10 896 

Резерв по розрахунках з бюджетом з 

податку на прибуток 

(9 480) (10 166) - 

Всього по розрахунках с бюджетом по 

податку на прибуток 

3 113 4 777 10 896 

Усього 12 908 15 909 20 659 

 

17. Зміни у резервах 

тис. грн. 
Найменування 2014 2013 2012 

Резерв на початок періоду, у тому числі 18 469 15 302 14 267 

-резерв під зменшення корисності іншої дебіторської заборгованості 

(передплати за основні засоби) 

- - 7 

-резерв під зменшення корисності іншої дебіторської заборгованості 

(передплати за запаси) 

6 492 6 

-резерв під зменшення корисності іншої дебіторської заборгованості 

(інші передплати) 

11 26 34 

-резерв під зменшення корисності іншої дебіторської заборгованості 691 570 6 

-резерв під зменшення корисності  дебіторської заборгованості з 

бюджетом за ПДВ 

7 595 14 214 14 214 

-резерв під зменшення корисності  дебіторської заборгованості з 

бюджетом з податку на прибуток 

10 166 - - 

Нарахування та використання резерву 10 324 3 167 1 035 



-резерв під зменшення корисності іншої дебіторської заборгованості 

(передплати за основні засоби) 

5 - (7) 

-резерв під зменшення корисності іншої дебіторської заборгованості 

(передплати за запаси) 

(6)  486 

-резерв під зменшення корисності іншої дебіторської заборгованості 

(інші передплати) 

2 474 (8) 

-резерв під зменшення корисності іншої дебіторської заборгованості - 121 564 

-резерв під зменшення корисності  дебіторської заборгованості з 

бюджетом за ПДВ 

(27) (6 619) - 

-резерв під зменшення корисності  дебіторської заборгованості з 

бюджетом з податку на прибуток 

(686) 10 166 - 

-резерв під довгострокову іншу дебіторську заборгованість 11 046   

Використання резерву (10) (493) - 

Резерв на кінець періоду 28 793 18 469 15 302 

-резерв під зменшення корисності іншої дебіторської заборгованості 

(передплати за основні засоби) 

5 - - 

-резерв під зменшення корисності іншої дебіторської заборгованості 

(передплати за запаси) 

- 6 492 

-резерв під зменшення корисності іншої дебіторської заборгованості 

(інші передплати) 

5 11 26 

-резерв під зменшення корисності іншої дебіторської заборгованості 689 691 570 

-резерв під зменшення корисності  дебіторської заборгованості з 

бюджетом за ПДВ 

7 568 7 595 14 214 

-резерв під зменшення корисності  дебіторської заборгованості з 

бюджетом з податку на прибуток 

9 480 10 166 - 

-резерв під довгострокову іншу дебіторську заборгованість 11 046   

 

 

18. Аналіз торгівельної та іншої поточної дебіторської заборгованості за строками 

непогашення 

тис.грн. 

Найменування 

Термін виникнення торгової 

та іншої дебіторської 

заборгованості 

Відсоток  

сумнівного 

боргу 

 

2014 2013 2012 

Торгівельна дебіторська 

заборгованість 
Понад 12 місяців 100% 

- 

 
- 1 

Інша дебіторська 

заборгованість (без авансів за 

основі засоби та запаси) 

Понад 12 місяців 100% 

 

20 594 15 682 14 810 

Всього х х 20 594 15 682 14 811 

 

19. Кошти та їх еквіваленти 

 

Станом на відповідну звітну дату грошові кошти підприємства представлені наступним чином. 

 (тис. грн.) 
Період Грошові кошти на 

поточних рахунках у 

національній валюті 

Грошові кошти, 

розміщені на 

депозитах 

Грошові кошти на 

поточних рахунках у 

іноземній валюті 

Разом 

Станом на 31.12.2012 1 111 14 646 1 310 17 067 

Станом на 31.12.2013 1 283 407 93 1 783 

Станом на 31.12.2014 6 914 - 8 091 15 005 

 

Грошові кошти, використання яких обмежене, знаходяться у Зовнішекономбанку СРСР у розмірі 

328 514,36 доларів США. Відповідно до листа Філіалу «Запорізьке Центральне відділення 

Промінвестбанку» від 07.06.2004 р. № 11-09/343, вартість коштів в перерахунку на гривні складає 7 грн. 

96 коп. 

 

20. Статутний капітал 

 

Станом на 31 грудня 2013 та 31грудня 2012 року зареєстрований та сплачений капітал складався з 

1 832 080 простих акцій номінальною вартістю 3 гривни 50 копійок. Привілейованих акцій немає. 

Неоплаченої частини статутного капіталу немає.  



Кількість акцій упродовж 2014 року не змінювалася.  

Відповідно до п. 24 МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах інфляції» на початку першого 

періоду застосування цього Стандарту складові частини власного капіталу (крім нерозподіленого 

прибутку та будь-якої дооцінки) перераховуються з використанням загального індексу цін з дати, коли ці 

складники були внесені або виникли іншим чином. Перерахований нерозподілений прибуток 

обчислюється як балансуюча сума з усіх інших сум у перерахованому Звіті про фінансовий стан. 

Тобто, статутний капітал підприємства підлягає відповідному коригуванню, яке виконується як 

добуток вартості статутного капіталу на загальний індекс інфляції з дати створення підприємства до 

31.12.2000 року (у міжнародній практиці вважається, що до цього часу Україна була країною із 

гіперінфляційною економікою). 

Загальний індекс інфляції за період з дати створення підприємства (14.05.1999) по 31.12.2000 

становив 6,44.  

Проте, враховуючи вимоги діючого законодавства України стосовно можливості зміни 

статутного капіталу тільки у разі проведення відповідних реєстраційних змін, коригування, які необхідно 

провести згідно із МСФЗ 29, не виконувались. 

 

Акціонерами ПАТ «Запоріжкран» є 4 юридичних і 3932 фізичних осіб. Перелік акціонерів, що 

володіють пакетом акцій, номінальна вартість якого складає 10 відсотків та більше статутного капіталу 

станом на 31 грудня 2014 за період з  2012 -2014 років, наведено нижче: 

 
Акціонери підприємства 31.12.2014р. 31.12.2013р. 31.12.2012р. 

Приватне акціонерне товариство «Запоріжжя Кран Холдинг» 80,5837 % 80,5837 % 80,5837 % 

 

 

21. Довгострокові та короткострокові позики 

тис. грн. 
Показник Договір Валюта 2014 2013 2012 

Довгострокові позики:      

KonecranesFіnanse OY б/н 29.04.11 євро 319 072 174 455 160 198 

Фінський фонд по промисловому сприянню б/н 27.03.07 долл. США - - 4 527 

Фінський фонд по промисловому сприянню б/н 27.03.07 євро - - 4 680 

Фінський фонд по промисловому сприянню б/н 26.01.09 євро 3 834 6 421 9 413 

Фінський фонд по промисловому сприянню б/н 30.06.09 євро 7 523 8 410 11 331 

Поточна частина довгострокової позики      

Фінський фонд по промисловому сприянню б/н 27.03.07 долл. США - 5 095 4 760 

Фінський фонд по промисловому сприянню б/н 27.03.07 євро - 5 521 4 922 

Фінський фонд по промисловому сприянню б/н 26.01.09 євро 7 358 4 021 3 678 

Фінський фонд по промисловому сприянню б/н 30.06.09 євро 7 134 3 898 3 898 

Поточні кредити банків      

АТ «Каліон банк Україна» б/н 25.12.06 долл. США  - - 

АТ «Каліон банк Україна» б/н 25.12.06 євро  - 21 074 

ВАТ «СЕБ-Банк» 366  02.04.06 долл. США 5 195 - - 

ВАТ «СЕБ-Банк» 366  02.04.06 євро 72 123 11 318 - 

Разом: - - 422 239 219 139 228 143 

 

Відповідно до параграфу Б5.4.13 МСФЗ (ІFRS) 9 «Фінансові інструменти» первісно 

довгострокова заборгованість визнається за справедливою вартістю, яка дорівнює дисконтованій сумі 

платежів. У подальшому суми фінансових зобов'язань відображаються за амортизованою вартістю за 

методом ефективної ставки відсотка, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю 

погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із використанням 

ефективної ставки відсотка. 

Стандарт роз’яснює, що базові ставки відсотка можна, як правило, отримати, виходячи із 

спостереження цін на державні облігації, котирування яких часто наводиться у фінансових публікаціях. 

Ці ставки, як правило, змінюються для очікуваних дат прогнозованих грошових потоків у кривій доходу 

від ставок відсотка для різних горизонтів часу. З практичних причин суб’єкт господарювання може 

застосовувати як базову ставку загально прийняту та легко спостережену загальну ставку, наприклад, 

ставку ЛІБОР. 



Фактично підприємство отримало кредити від Міжнародної організації Фінський фонд по 

промисловому сприянню, яка надає запозичення з урахуванням ставки відсотку у розмірі 

EURІBOR+5.5%. 

Враховуючи, що надана ставка за кредитом є фактично ринковою, тобто такі кредити із 

відповідними умовами надаються організацією публічно, при розрахунку  амортизованої вартості 

використовувалась ставка дисконтування 5%. 

тис. грн. 
Показник Договір Валюта Показник 2014 2013 2012 

KonecranesFіnanse 

OY 

б/н 29.04.11 євро Сума довгострокової позики по П(С)БУ 

на 31.12 

351 770 201 950 194 727 

Поточна частина довгострокової позики 

по П(С)БУ на 31.12 

- - - 

Справедлива вартість згідно з МСФО на 

31.12 

319 072 174 455 160 198 

Поточна частина довгострокової позики 

згідно з МСФО на 31.12 

- - - 

Фінансові доходи - - 3 643 

Фінансові витрати - 7 035 5 968 

Фінський фонд по 

промисловому 

сприянню 

б/н 27.03.07 долл. 

США 

Сума довгострокової позики по П(С)БУ 

на 31.12 

- - 5 096 

Поточна частина довгострокової позики 

по П(С)БУ на 31.12 

- 5 095 5 096 

Справедлива вартість згідно з МСФО на 

31.12 

- 5 095 4 527 

Поточна частина довгострокової позики 

згідно з МСФО на 31.12 

- 5 095 4 760 

Фінансові доходи1 - - - 

Фінансові витрати - 904 567 

Фінський фонд по 

промисловому 

сприянню 

б/н 27.03.07 євро Сума довгострокової позики по П(С)БУ 

на 31.12 

 - 5 268 

Поточна частина довгострокової позики 

по П(С)БУ на 31.12 

- 5 521 5 269 

Справедлива вартість згідно з МСФО на 

31.12 

- 5 521 4 680 

Поточна частина довгострокової позики 

згідно з МСФО на 31.12 

- 5 521 4 922 

Фінансові доходи2 - - - 

Фінансові витрати - 936 552 

Фінський фонд по 

промисловому 

сприянню 

б/н 26.01.09 євро Сума довгострокової позики по П(С)БУ 

на 31.12 

11 540 6 625 10 537 

Поточна частина довгострокової позики 

по П(С)БУ на 31.12 

7 693 4 417 4 214 

Справедлива вартість згідно з МСФО на 

31.12 

11 192 6 421 9 413 

Поточна частина довгострокової позики 

згідно з МСФО на 31.12 

7 358 4 021 3 678 

Фінансові доходи3 - - - 

Фінансові витрати 253 1 060 662 

Фінський фонд по 

промисловому 

сприянню 

б/н 30.06.09 євро Сума довгострокової позики по П(С)БУ 

на 31.12 

15 386 8 833 12 645 

Поточна частина довгострокової позики 

по П(С)БУ на 31.12 

7 693 4 417 4 215 

Справедлива вартість згідно з МСФО на 

31.12 

14 657 8 410 11 331 

Поточна частина довгострокової позики 

згідно з МСФО на 31.12 

7 134 3 898 3 560 

Фінансові доходи4 - - - 

Фінансові витрати 212 1 027 766 

 

22.Торгівельна та інша кредиторська заборгованість 

тис. грн. 
Показник 2014 2013 2012 

Торгівельна кредиторська заборгованість 98 308 78 495 53 482 

Аванси отримані 28 665 25 835 65 347 



Інші поточні зобов’язання  536 397 725 

Заборгованість учасникам 99 99 99 

Забезпечення виплат персоналу 971 732 1 286 

Нараховані зобов’язання  1 007 896 1 746 

Поточна частина забезпечення виплат пенсій  - - 

Поточні зобов’язання з податку на прибуток  - - 

Всього кредиторська заборгованість 129 586 106 454 122 685 

 
23. Нараховані зобов’язання 

тис. грн. 
Показник 2014 2013 2012 

Зобов’язання із заробітної плати та нарахованих внесків 1 007 896 1 746 

Усього 1 007 896 1 746 

 

 

24. Інші поточні зобов’язання 

тис. грн. 
Показник 2014 2013 2012 

Заборгованість вітчизняним постачальникам за основні засоби 362 206 427 

Заборгованість іноземним постачальникам за основні засоби 19 40 38 

Розрахунки за нарахованими відсотками  - - 

Розрахунки за виданими податковими векселями  - - 

Зобов’язання щодо платежів до бюджету (крім податку на прибуток) 132 131 226 

Поточна частина довгострокових зобов’язань з нарахування пенсійних 

виплат 

 - - 

Інші 23 20 334 

Усього 536 397 725 

 
 

 

25. Дивіденди 

тис. грн. 
Показник 2014 2013 2012 

На початок періоду 99 99 99 

Нараховано учасникам за вирахуванням податків - - - 

Виплачено - - - 

На кінець періоду 99 99 99 

 

Заборгованість сформована з 1999 року.  

26. Забезпечення виплат персоналу 

тис. грн. 

Показник 2014 2013 2012 

На 1 січня 732 1 286 1 150 

Нараховано 1 661 2 580 2 739 

Використано 1 422 3 134 2 603 

На 31 грудня 971 732 1 286 

 

27. Зобов’язання за пенсійними планами 

 

Зобов'язання з виплат працівникам після закінчення трудової діяльності та інших 

довгострокових виплат працівникам 

 

Компанія залучала кваліфікованого актуарія для оцінки всіх суттєвих зобов’язань за планами 

виплат по закінчені трудової діяльності та іншим довгостроковим виплатам працівникам. Актуарні 

розрахунки виконувались ТОВ «Пенсійно-актуарний консультант» на підставі інформації, наданої 

Компанією. 

 



 

 

 

Резерви під зобов'язання з виплат працівникам представлені таким чином: 

         Тис. грн 
Показник 31 грудня 2014 1 січня 2014 

Зобов'язання:виплати після закінчення трудової діяльності  3 115 1853 

Зобов'язання: інші довгострокові виплати працівникам  46 70 

Усього: 3 161 1 923 

 

Зобов'язання з виплат працівникам після закінчення трудової діяльності 

 

Зміни зобов'язання з довгострокових виплат працівникам  у Звіті про фінансовий стан за рік, що 

закінчився 31 грудня 2014 року, представлені таким чином: 

         Тис. грн 
Показник Зобов'язання з виплат працівникам: 

Пільгові пенсії Виплати до ювілеїв Усього 

Приведена вартість зобов’язань на 1 січня  1 853 70 1 923 

Вартість поточних послуг 82 13 95 

Витрати на проценти за зобов’язаннями з виплат 

працівникам  

223 

 

8 

 

231 

 

Актуарний (прибуток), визнаний у звіті про 

сукупний дохід  

(957) 

 

45 

 

(912) 

 

Виплати працівникам  845 8 853 

Приведена вартість зобов’язань на 31 грудня  3 115 46 3 161  

 

Суми, визнані у прибутку або збитку за рік, що закінчився 31грудня 2014 року, представлені 

таким чином: 

         Тис. грн 
Показник Рядок звіту про 

прибутки та збитки 

Пільгові пенсії  

 

Виплати до ювілеїв  

Витрати на проценти за 

зобов’язаннями з виплат 

працівникам  

Финансові витрати 223 8 

 

Вартість поточних послуг Витрати на персонал 82 13 

  305 21 

 

Основні припущення, використані при визначенні цих зобов’язань: 

 
Показник 31 грудня 2014 01 січня 2014  

 

Ставка дисконту,%  

 

14 

 

12 

Майбутнє збільшення зарплати,%  9 9 

Майбутнє збільшення пенсії,%  6 6 

 

Фінансові припущення будуються нами на професійних судженнях, що ґрунтуються на аналізі 

даних попереднього досвіду і макроекономічних прогнозів, сформованих урядом, академічними 

інститутами, незалежними експертами та аналітиками фінансових ринків. У зв’язку з відсутністю 

достовірних даних щодо смертності та плинності кадрів в оцінках використовуються останні Таблиці 

смертності України (окремо для чоловіків та жінок) та Таблиці звільнення, наявні у відкритому доступі.  

 

Майбутнє збільшення розмірів заробітної плати та пенсій ґрунтується на очікуваних майбутніх 

темпах інфляції в Україні, оприлюднених у відкритих джерелах. Ця величина піддана макроекономічним 

і політичним ризикам. 

 

Припущення щодо величини ставки дисконтування та інших параметрів призводять до 

виникнення невизначеностей в оцінках, в результаті чого може виникнути значний ризик суттєвого 

коригування зобов'язань як у бік їх зменшення, так і - збільшення. 

 



Фактичні результати можуть суттєво відрізнятись від оцінок, зроблених на кінець року.  

 

Згідно МСФЗ (ІAS) 19.145 (а) нами виконано аналіз чутливості отриманих результатів (вартості 

зобов'язань) до зміни (збільшення / зменшення) показників прийнятих актуарних припущень (ставки 

дисконтування та темпів зростання заробітної плати і пенсій) на 0,5 процентного пункту. 

. 

На 31 грудня 2014 р. чутливість зобов'язань по пенсійних виплатах по відношенню до ключових 

припущень є такою: 

 

зменшення ставки дисконту на 0,5 процентного пункту призведе до збільшення суми зобов'язання 

приблизно на 45,6 тисяч гривень; 

збільшення оцінених темпів зростання заробітної плати на 0,5 процентного пункту призведе до 

збільшення суми зобов'язання приблизно на 44,6 тисяч гривень; 

збільшення оцінених темпів зростання пенсій на 0,5 процентного пункту призведе до зменшення 

суми зобов'язання приблизно на 44,9 тисяч гривень. 

 

 

28. Операції із пов'язаними сторонами 

 

В даній фінансовій звітності зв'язаними вважаються сторони, одна з яких має можливість 

контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень 

іншою стороною, як це визначено в МСБО (ІAS) 24 «Розкриття інформації щодо пов’язаних». Рішення 

про те, які сторони являються пов’язаними приймають не тільки на основі їх юридичної форми, але і 

виходячи з характеру стосунків із пов’язаними сторонами. 

Нижче представлена інформація про залишки та відповідні суми доходів/витрат за рік 2014 по 

операціях з пов’язаними сторонами. 

 

За 2014 рік (тис.грн): 

 

Доходи від реалізації робіт, послуг – 154 909  

Витрати на придбання товарів, послуг – 6 442  

Витрати на придбання основних засобів-  5 639  

Процентні витрати – 5 549   

Отримання позик – 0  

 

 

Заборгованість станом на 31 грудня 2013 року (тис.грн): 

 

Дебіторська заборгованість 

за продукцію, товари, роботи, послуги – 3 007   

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 78 140  

Авансові внески за основні засоби – 5 339  

Інші поточні зобов’язання – 196   

Інші довгострокові зобов’язання – 236 857  

Аванси отримані – 25 835   

 

Заборгованість станом на 31 грудня 2014 року (тис.грн): 

 

Дебіторська заборгованість 

за продукцію, товари, роботи, послуги – 9 761 

інша поточна дебіторська заборгованість -9 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 97 324 

Поточна кредиторська заборгованість за ОЗ - 356  

Інші довгострокові зобов’язання – 319 071  

Аванси отримані – 28 696   



 

 

Ключовий управлінський персонал  

Ключовий управлінський персонал підприємства включає членів правління.  

У 2014 році витрати підприємства на винагороду ключовому управлінському персоналу склали 

короткострокові виплати у сумі 1 838 тис. гривень.  Станом на 31 грудня 2014 р. підприємство не має 

заборгованості за виплатами ключовому управлінському персоналу. 

 
26. Операційні ризики, фактичні та умовні зобов'язання 

 

Загальні економічні умови  

 

Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати 

деякі особливості, які більшою мірою властиві перехідний економіці. Такі особливості включають, але не 

обмежуються, низький рівень ліквідності на ринках капіталу, відносно високий рівень інфляції й 

наявність валютного контролю, що не дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом платежу за 

межами України. Стабільність економіки України в значній мірі залежатиме від політики та дій уряду, 

спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а також економіки в цілому. Як 

наслідок, операціям в Україні властиві ризики, не типові для країн з розвинутою економікою. 

На українську економіку впливають ринкові коливання й зниження темпів економічного розвитку 

у світовій економіці. Світова фінансова криза призвела до зниження валового внутрішнього продукту, 

нестабільності на ринках капіталу, суттєвого погіршення ліквідності в банківському секторі та 

ускладнення умов кредитування в Україні. Незважаючи на стабілізаційні заходи, що вживаються Урядом 

України з метою підтримки банківського сектору та забезпечення ліквідності українських банків і 

компаній, існує невизначеність щодо можливості доступу до джерел капіталу, а також вартості капіталу 

для підприємства та її контрагентів, що може вплинути на  фінансовий стан, результати діяльності та 

економічні перспективи підприємства. 

В той час як керівництво вважає, що воно вживає всіх необхідних заходів для підтримки 

економічної стабільності підприємства в умовах, що склалися, подальше погіршення ситуації у 

зазначених вище галузях може мати негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан 

підприємства, який неможливо визначити на даний момент. 

 

Податкова система 

В даний час в Україні діє ряд законів і нормативних актів відносно різноманітних податків і 

зборів, які стягуються як державними, так і місцевими органами влади. Податки, які застосовуються, 

включають податок на додану вартість, податок на прибуток, ряд податків з обороту, нарахування на 

фонд заробітної плати, а також інші податки і збори. Закони, які регулюють ці податки, часто 

змінюються, а їх положення часто нечіткі або не розроблені. 

Також немає достатньої кількості судових прецедентів щодо цих проблем. Часто існують різні 

точки зору відносно тлумачення правових норм серед державних міністерств і організацій (наприклад, 

податкової служби та її інспекцій), що викликає загальну невизначеність і створює підстави для 

конфліктних ситуацій. Правильність складання податкових декларацій, а також інші питання дотримання 

законодавства (наприклад, питання понад нормативних втрат електроенергії), підлягають перевірці і 

вивченню з боку ряду контролюючих органів, які в законодавчому порядку уповноважені накладати 

штрафи та пені в значних обсягах.  

Перераховані фактори визначають наявність в Україні податкових ризиків значно більших, ніж 

існують в країнах з більш розвиненою податковою системою. 

Як правило, податкові декларації можуть перевірятися протягом невизначеного періоду часу. 

Проте, на практиці ризик ретроспективного стягнення податку або застосування фінансових санкцій 

значно зменшується по закінченні трьох років.  

Керівництво вважає, що діяльність підприємства здійснюється у повній відповідності з діючим 

законодавством, що регулює його діяльність, і що підприємство нарахувало та сплатило всі відповідні 

податки. У тих випадках, коли існує невизначеність відносно сум податків до сплати, нарахування 

проводиться виходячи з оцінки керівництва підприємства на основі аналізу інформації, що є в її 

розпорядженні. 



Однак не може бути впевненості у тому, що податкові органи не матимуть іншої думки щодо 

відповідальності підприємства відповідно до чинного податкового законодавства та не застосують 

штрафні санкції. 

У даній фінансовій звітності не були створені резерви по потенційних штрафах, пов’язаних з 

оподаткуванням. 

 

Юридичні зобов’язання 

 

В ході звичайної діяльності підприємство має справу із судовими позовами та претензіями. 

Керівництво вважає, що максимальна відповідальність по зобов'язаннях, якщо вони виникнуть як 

наслідок таких позовів або претензій, не буде мати суттєвого негативного впливу на фінансовий стан або 

результати майбутніх операцій підприємства. 

 

Страхування 

Витрати підприємства на страхування незначні і включають у себе в основному тільки 

обов’язкові види страхування, передбачені законодавством України. На даний час страхування загальної 

відповідальності в Україні не поширене. 

 

 

 

27. Цілі та політика управління фінансовими ризиками 

 

Основні фінансові зобов’язання підприємства включають довгострокову реструктуризовану 

заборгованість, торгову та іншу кредиторську заборгованість та інші короткострокові зобов’язання. 

Основна мета цих фінансових інструментів – забезпечити фінансування діяльності підприємства. 

Підприємство має різні фінансові активи, які включають переважно торгову та іншу дебіторську 

заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти, що виникають безпосередньо в ході господарської 

діяльності підприємства. 

Основними ризиками, притаманними фінансовим інструментам підприємства, є валютний ризик, 

кредитний ризик, ризик ліквідності та ризик достатності капіталу. 

Процес управління ризиками підприємства здійснюється під безпосереднім щоденним контролем 

дирекції підприємства, при цьому всі стратегічні рішення орієнтовані на своєчасне виявлення 

вищезазначених ризиків, їх оцінку та управління.  

 

Валютний ризик 

 

Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 

фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. 

Схильність підприємства до ризику зміни валютних курсів стосується, в основному, операційної 

діяльності підприємства (коли доходи або витрати деноміновані в іншій валюті, ніж функціональна 

валюта підприємства). Як і для багатьох інших компаній, що здійснюють свою діяльність в Україні та 

інших країнах СНД з економікою, що розвивається, іноземні валюти, зокрема, долар США, євро, 

відіграють значну роль у господарських операціях Компанії.  

Офіційні обмінні курси української національної валюти гривні («грн.») до долара США та євро, 

встановлені Національним банком України, були такими: 

 
Показник 31.12.2013 31.12.2014 

Гривня/ 1 долар США 7,993 15,768556 

Гривня/ 1 євро 11,04153 19,232908 

Гривня/ 1 російський рубль 0,24497 0,30304 

 

Валютний ризик Компанії пов’язаний з монетарними активами та зобов’язаннями, 

деномінованими в іноземних валютах, а також із загальною нестабільною ситуацією на валютних ринках.  

Моніторинг та аналіз цього ризику здійснюється шляхом встановленням максимальної величини 

відкритої валютної позиції підприємства.  Підприємство не здійснювало операцій з метою хеджування 

цих валютних ризиків.  Підприємство не має вкладень в іноземні компанії. 



 

Відсотковий ризик 

 

Підприємство несе ризик по угодах з реалізації та придбання, деномінованих в іноземних 

валютах. 

Відсоткові ризики для підприємства можуть мати значення. Підприємство залучає довгострокові 

у Міжнародної фінансової організації та короткострокові кредити банків у іноземній валюті. Керівництво 

вважає, що підприємство не зазнавало суттєвого відсоткового ризику у 2014 році. 

Підприємство не має конкретної програми заходів, націленої на непередбачені зміни фінансових 

ринків і спрямованої на мінімізацію потенційних негативних наслідків для його фінансових результатів, 

тому що обсяги залучень кредитних коштів незначні.  

У підприємства немає суттєвих активів, що приносять відсоткові доходи  

 

Кредитний ризик 

 

Кредитний ризик – це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фінансовими 

інструментами або за контрактом, що може призвести до фінансових збитків. Фінансові інструменти, які 

зазнають кредитного ризику, в основному включають торгову дебіторську заборгованість. Станом на 31 

грудня 2014 р. максимальний кредитний ризик підприємства становив 11 226 тис. грн. (1 січня 2014 р.: 3 

396 тис. гривень). 

Кредитний ризик підприємства пов'язаний з невиконанням клієнтами своїх зобов’язань і 

обмежується балансовою вартістю торгової дебіторської заборгованості (Примітка 16) . 

Ризик по дебіторській заборгованості періодично оцінюється і приймається до уваги при 

нарахуванні резерву сумнівних боргів. Більша частина заборгованості виникла від операцій з 

підприємствами державного сектору економіки, резерв по якій було нараховано, та населенням. Процес 

погашення заборгованості бюджетними підприємствами та підприємствами комунального і державного 

сектору може залежати від впливу державних органів та інших соціально-економічних факторів.  

Не зважаючи на це, керівництво вважає, що у підприємства не виникає значних ризиків збитків 

по цій заборгованості, крім тих, по яких були створені резерви на зниження вартості дебіторської 

заборгованості. 

 

Ризик ліквідності 

Метою підприємства є збереження балансу між безперервністю та гнучкістю фінансування 

шляхом використання умов кредитування, що надаються постачальниками. Аналогічно політиці 

управління кредитними ризиками, при управлінні ризиком ліквідності дирекція підприємства значною 

мірою покладається на власні рішення у плануванні та підтриманні ліквідності підприємства та 

забезпеченні достатніх грошових коштів для фінансування очікуваних операційних витрат, погашення 

фінансових зобов'язань та здійснення інвестиційної діяльності протягом року. 

Фінансові зобов’язання підприємства за строками погашення на основі договірних 

недисконтованих  платежів включали (Примітка 18): 

тис. грн. 

Найменування 

Термін виникнення торгової та 

іншої дебіторської 

заборгованості 

Відсоток  

сумнівного 

боргу 

 

2014 2013 2012 

Торгівельна дебіторська 

заборгованість 
Понад 12 місяців 100% 

- 
- 1 

Інша дебіторська 

заборгованість (без авансів за 

основі засоби та запаси) 

Понад 12 місяців 100% 

 

20 594 15 682 14 810 

Всього х х 20 594 15 682 14 811 

 

 

 

28. Припущення щодо функціонування підприємства у найближчому майбутньому 

 



У найближчому майбутньому підприємство продовжуватиме зазнавати вплив нестабільної 

економіки в країні. В результаті виникає суттєва невизначеність, яка може вплинути на майбутні 

операції, можливість відшкодування вартості активів підприємства та здатність її обслуговувати та 

виплачувати свої борги по мірі настання строків їх погашення. 

Фінансова звітність підприємства підготовлена виходячи із припущення про його 

функціонування в майбутньому, яке передбачає спроможність підприємства реалізовувати активи та 

виконувати свої зобов’язання у ході здійснення звичайної діяльності.  

Таким чином, фінансова звітність не містить яких-небудь коригувань відображених сум активів, 

які були б необхідні, якби підприємство було неспроможне продовжувати свою діяльність в 

майбутньому і якби підприємство реалізовувало свої активи не в ході звичайної діяльності. 

 

 

 

29. Події після дати балансу 

 

Події, що відбулися після дати складання балансу та які надають додаткову інформацію щодо 

фінансової звітності підприємства на цю дату, відображені у фінансовій звітності. 

 

 

 

30. Інформація за сегментами 

Звітним сегментом вважається сегмент - реалізація підійомально-транспортного устаткування. 

Пріоритетним звітним сегментом вважається - господарський сегмент. 

Тис. грн 

Показник Реалізаціяпідйомно-транспортног

о устаткування 

Інші Виключення та 

коригування(нерозподілені статті) 

Дані за період, який закінчився  

2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012 

Дохід від реалізації 148 051 222 533 165 912 3 548 88 1 009 - - - 151 599 222 621 166 921 

Інші доходи - - - - - - - - - - - - 

Всього зовнішні 

доходи 

- - - - - - - - - - - - 

Фінансові доходи - - 3 643 - - - - - - - - 3 643 

Амортизація 14 213 12 958 7 319 - - - - - 475 14 213 12 958 7 794 

Інші суттєві не 

грошові статті: збитки 

від зменшення 

корисності запасів 

(1 367) (3 005) - - - - - - - (1 367) (3 005) - 

результат продажу 

заборгованості з ПДВ 

- - - - - -  - -  - - 

формування резервів 

під дебіторську 

заборгованість 

- - (1 521)  - - (10 336) (3 660) -  (3 660) (1 521) 

Фінансові витрати 

(дисконтування) 

- - -  - - 4 738 (10 962) (8 515) 4 738 (10 962) (8 515) 

Процентні витрати       (8 916) (6 450) (10 169) (8 916) (6 450) (10 169) 

Знецінення (23 157) (23 800) (2 179)  - -  -  -  (23 800) (2 179) 



необоротних активів 

Сегментні активи 259 117 292 127 268 532    50 259 36 703 123 740  321 630 392 272 

Сегментні 

зобов'язання 

176 626 89 813 74 561  - - 378 360 237 703 284 200 554 986 327 516 358 761 

 

 

 

Активи сегменту включають торгову дебіторську заборгованість, основні засоби, , іншу 

дебіторську заборгованість та інвестиційну нерухомість, й не включають відстрочені податкові активи та 

довгострокові фінансові інвестиції, які контролюються на рівні Підприємства в цілому. 

Сегментні зобов'язання включають торгову кредиторську заборгованість та , короткострокові 

позики, , й не включають доходи майбутніх періодів, заборгованість учасникам, іншу кредиторську 

заборгованість, резерв відпусток та забезпечення виплат пенсій, які контролюються на рівні 

Підприємства в цілому. 

 

Географічні сегменти 

         Тис.грн 

Показник УКРАЇНА ЄВРОСОЮЗ та 

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ 

Всього за рік, що закінчився 

2014 2013 2012 2014 2013 2012 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Всього 

доходи 
16 989 16 730 22 362 134 610 205 891 144 559 151 599 222 621 166 921 

 
 

Підписано та затверджено до випуску від імені ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування» 

дата _____________ 

Генеральний директор                                                                            Плясов С.В. 

Головний бухгалтер                                                                              Бувайло Н.Я.  

 

 


