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Титульний аркуш 

 
25.04.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 002-111 
(вихідний реєстраційний номер 

електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова Правлiння    Плясов С. В. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2018 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ 

ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00110728 

4. Місцезнаходження: 69041, Запорізька обл., м. Запорiжжя, вул. Кияшка, 16-А 

5. Міжміський код, телефон та факс: (061) 283-18-76, (061) 283-18-10 

6. Адреса електронної пошти: zaporozhcrane@konecranes.com 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення наглядової ради емітента від 26.03.2019, Затвердити рiчну iнформацiю 

ПРАТ "Запорiжкран" за 2018 рiк. 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 

фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

https://kran.zp.ua/и

нформация-эмитен

та 25.04.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 
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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  

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції емітента X 

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 

особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітент X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 
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- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

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 емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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 X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із  
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заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість 

29. Річна фінансова звітність X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)  

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

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

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

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

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

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

38. 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  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

Роздiли: "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi", "Iнформацiя 

щодо посади корпоративного секретаря", "Iнформацiя про будь-якi винагороди або 

компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення", "Iнформацiя про 

змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає 

бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй", "Iнформацiя про змiну 

осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями 

акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною 

пороговому значенню пакета акцiй", "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних 

паперiв", "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, 

виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) 
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житлового будiвництва)", "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинiв", "Iнформацiя вчинення значних правочинiв", "Iнформацiя 

про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть", "Iнформацiя про осiб, 

заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, 

iснування яких створює заiнтересованiсть", "Аудиторський звiт незалежного аудитора, 

наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською 

фiрмою)", "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює 

забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не 

заповнюються, оскiльки вiдповiдно до п. 5 гл. 4 розд. II Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦБФР вiд 03.12.2013 № 2826 (зi 

змiнами та доповненнями), рiчна iнформацiя емiтентiв, якi є приватними акцiонерними 

товариствами, зазначенi роздiли не включає. 

Крiм того: 

- Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах не наводяться, оскiльки 

товариство не бере участi в iнших юридичних особах в будь-якiй формi; 

- Iнформацiя про рейтингове агенство не наводиться, оскiльки вiдповiдно до Закону України 

"Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" пiдприємство не належить до 

суб'єктiв, проведення рейтингової оцiнки яких обов'язкове; 

- Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв 

емiтента не наводиться, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених 

структурних пiдроздiлiв; 

- Iнформацiя про судовi справи емiтента не наводиться, оскiльки судовi справи, за якими 

розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або 

дочiрнього пiдприємства станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, 

його дочiрнi пiдприємства, посадовi особи емiтента; судовi справи, провадження за якими 

вiдкрито у звiтному роцi на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього 

пiдприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi 

пiдприємства; а також судовi справи, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi, 

вiдсутнi; 

- Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не наводиться, оскiльки 

вiдповiдних змiн протягом звiтного перiоду не було; 

- Iнформацiя про облiгацiї емiтента не наводиться, оскiльки товариство не є емiтентом 

облiгацiй; 

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

не є емiтентом iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 

- Iнформацiя про похiднi цiнни папери емiтента не наводиться, оскiльки товариство не є 

емiтентом похiдних цiнних паперiв; 

- Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не 

наводиться, оскiльки емiтент не здiйснював придбання власних акцiй протягом вказаного 

перiоду; 

- Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) 

такого емiтента не наводиться, оскiльки товариство не є емiтентом iнших цiнних паперiв, крiм 

акцiй; 

- Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка 

розмiру статутного капiталу такого емiтента не наводиться, оскiльки жоден з працiвникiв 

емiтента не має у власностi вiдповiдних акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного 

капiталу; 

- Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента не наводиться, 
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оскiльки протягом звiтного перiоду вiдсутнi рiшення суду або уповноваженого державного 

органу, яким накладено обмеження; 

- Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не наводиться, 

оскiльки зазначених виплат протягом звiтного перiоду не було; 

- Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 

такого емiтента, яка наявна в емiтента, не наводиться, оскiльки вiдповiдна iнформацiя у 

емiтента вiдсутня; 

- Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть 

осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом, не наводиться, оскiльки зазначенi договори або 

правочини вiдсутнi; 

- Роздiли звiту: "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй", "Iнформацiя про склад, 

структуру i розмiр iпотечного покриття", "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником 

строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права 

вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття", 

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

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

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

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

iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН. 
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ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ 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) 

 367 

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

 25.62 - Механiчне оброблення металевих виробiв 

 28.22 - Виробництво пiдiймального та вантажно-розвантажувального устатковання 

 68.20 - Надання в оренду i експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" 

2) МФО банку 

 380797 

3) Поточний рахунок 

 26004000200283 

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

рахунком у іноземній валюті 

 АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" 

5) МФО банку 

 380797 

6) Поточний рахунок 

 26004000200283 

 

17. Штрафні санкції емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 004/08-01-14-12/001

10728, 04.01.2018 

ГУ ДФС у 

Запорiзькiй областi 

Штраф та пеня з 

ПДВ 

Штрафну санкцiю 

сплачено платiжним 

дорученням № 284 вiд 

19.01.2018 р.  на суму 

138366,83 грн. 

Примітки: 
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XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

24.04.2018 року Загальними зборами (Протокол № 28 вiд 24.04.2018 року) прийнято рiшення: 

змiнити тип товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне 

товариство; змiнити найменування товариства з ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ". Iнших змiн в 

органiзацiйнiй структурi порiвняно з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалося. 

 

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 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2018 рiк становила 367 

осiб, у т. ч. чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 12 осiб. 

Фонд оплати працi у 2018 роцi склав 56500,4 тис. грн. Фонд оплати працi вiдносно попереднього 

року збiльшився на 36,9 %. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють 

за сумiсництвом - 0 осiб. Кадрова полiтика товариства спрямована на пiдвищення 

квалiфiкацiйного рiвня персоналу. Взаємовiдносини з працiвниками здiйснюється згiдно 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 

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

 

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 

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями. 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

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

реорганiзацiя не вiдбувалася. 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Облiкова полiтика була введена в дiю наказом по пiдприємству № 353 вiд 29.12.2017 року. З 

метою складання фiнансових звiтiв згiдно МСФЗ були встановленi наступнi принципи облiкової 

полiтики: 

1.Для вiдображення господарських операцiй за активами, зобов"язаннями, доходами та 
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витратами пiдприємства використовується адаптований до вимог МСФЗ план рахункiв 

затверджений наказом Мiнiстерства Фiнансiв України № 291 вiд 30.11.1999р. 

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

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

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

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

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

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

чистого прибутку (збитку) пiдприємства. 

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

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

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

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

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

економiчною сутнiстю, а не виходячи с юридичної норми. 

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

основних засобiв проводиться прямолiнiйним методом за визначеними рiчними нормами 

амортизацiї згiдно визначених сум. 

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

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

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

знецiнення запасiв формується за методом застосування абсолютної величини вартостi запасiв 

на основi аналiзу партiй надходження. 

7.Резерв сумнiвних боргiв визначається за методом використання абсолютної суми сумнiвної 

заборгованостi на основi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. 

8.Створюється забезпечення, необхiдне для вiдшкодування наступних операцiйних витрат на 

оплату вiдпусток та премiй працiвникам. 

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

зайнятi на виробництвах зi шкiдливими та важкими умовами виробництва. Забезпечення 

створюється на основi актуарного розрахунку Створений резерв вiдображається у облiку 

пiдприємства с урахуванням тимчасової вартостi грошей. 

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

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

участi у капiталi. 

11.Звiтним сегментом вважається виробництво пiдiймального устаткування. Приоритетним 

господарським сегментом вважається виробництво вантажопiдiймального устаткування. 

 

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 
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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 пiдприємств машинобудiвної галузi, якi здiйснюють виробництво 

пiдйомно-транспортного устаткування. Значний обсяг продажiв у грошовому еквiвалентi склали 

наступнi види продукцiї (у натуральному та грошовому виразi): 

 

- кран козловий - 1 шт., 46,7 млн. грн.; 

 

- вантажнi вiзки мостових кранiв i контейнерних перевантажувачiв - 17 шт., 61,2 млн. грн., 

середньореалiзацiйна цiна - 3,591 млн. грн.; 

 

- мостовi крани - 23 шт., 31,2 млн. грн., середньореалiзацiйна цiна - 1 356,5 тис. грн.; 

 

- вузли ходових частин кранiв - 37 шт., 108,3 млн. грн., середньореалiзацiйна цiна - 2 927,9 тис. 

грн.; 

 

- iншi вузли ходових частин кранiв - 2000 шт., 255,1 млн. грн., середньореалiзацiйна цiна - 104,9 

тис. грн. 

 

Сума виручки - 502,5 млн. грн. Загальна сума експорту - 502,4 млн. грн. Структура продажiв: 

внутрiшнiй ринок - 0,02%;  експорт - 99,98%. Особливо перспективними видами продукцiї є: 

металоконструкцiї промислових кранiв великого прольоту i вантажопiдйомностi; вузли 

портальних кранiв рiзноманiтного призначення. Безпосереднього впливу сезонних змiн на 

дiяльнiсть товариства не вбачається. У своїй дiяльностi товариство має певнi ризики, якi 

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

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

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

темпiв економiчного розвитку країни та свiту в цiлому, i, як наслiдок, погiршення стану окремих 

галузей виробництва та пiдприємств; б ) ризики з реалiзацiї кранового обладнання - скорочення 

виробничих потужностей пiдприємств, а також товарообiгу портiв. Для зменшення ризикiв 

товариство вживає заходи щодо забезпечення оптимального балансу мiж цiнами та якiстю 

продукцiї, що виробляється, розширення кола платоспроможних споживачiв. Методи продажу: 

укладання угод зi споживачами продукцiї та послуг. Основними джерелами сировини для 

виробництва пiдйомно-транспортного устаткування є постачання листового металопрокату та 

профiлiв, а також обладнання та компонентiв, виготовленних iншими пiдприємствами. Джерела 

сировини є доступними внаслiдок наявностi значної кiлькостi постачальникiв. Динамiка цiн на 

сировину значною мiрою визначається загальносвiтовими тенденцiями. Оскiльки 

машинобудiвна галузь є виробником засобiв виробництва для iнших пiдприємств, то розвиток 

галузi залежить вiд стану економiки в цiлому. Товариство вiдстежує нововведення в галузi та 

орiєнтується на сучаснi технологiї. Конкуренцiя в галузi має мiсце. Перспективами розвитку 

товариства є освоєння нових видiв продукцiї, пошук шляхiв збiльшення обсягу виробництва та 

зниження собiвартостi. 

 

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 
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вартість і спосіб фінансування  

У 2014 р. пiдприємством було: 

- проведено модернiзацiю та ремонт будiвлi компресорної станцiї загальною вартiстю 

107,5 тис. грн.; 

- проведено модернiзацiю та ремонт будiвлi термiчного цеху загальною вартiстю 755,0 тис. 

грн.;   

- проведено модернiзацiю та ремонт будiвлi спортзалу загальною вартiстю  200,5 тис. грн.; 

- проведено модернiзацiю та ремонт будiвлi збирального цеху загальною вартiстю 110,3 

тис. грн.; 

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

60,0 тис. грн.; 

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

853,7 тис. грн.; 

- проведено модернiзацiю та ремонт каналiзацiї зливової загальною вартiстю 108,7 тис. 

грн.; 

- проведено модернiзацiю та ремонт зовнiшнього освiтлення загальною вартiстю 61,1 тис. 

грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї вакуумної траверси загальною вартiстю 312,9 тис. 

грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї повiтряна завiса ворiт загальною вартiстю 67,8 тис. 

грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї горизонтальна дробеметна установка загальною 

вартiстю 4519,5 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї кран козловий К46137 загальною вартiстю 6201,3 

тис. грн.; 

- проведено модернiзацiю та ремонт крана консол-поворот 0,5т загальною вартiстю 13,3 

тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї кран мостовий К56920 загальною вартiстю 1866,6 

тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї кран мостовий К56918 загальною вартiстю 762,9 

тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї кран мостовий К56941 загальною вартiстю 830,2 

тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї кран мостовий К56919 загальною вартiстю 2312,9 

тис. грн.; 

- проведено модернiзацiю та ремонт устаткування плазмової рiзки MESSER загальною 

вартiстю 108,2 тис. грн.; 

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

вартiстю 35,3 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї станок PUMA 450 загальною вартiстю 279,2 тис. 

грн.; 

- проведено модернiзацiю та ремонт станка розточного TOS WHN(Q)13CNC загальною 

вартiстю 18,9 тис. грн.; 

- проведено модернiзацiю та ремонт токарного станка одношпиндельного DOOSAN PUMA 

500 загальною вартiстю 25,5 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї МФУ Canon MF 4730 загальною вартiстю 11,1 тис. 

грн.; 

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

- придбано та введено до експлуатацiї смартфон Sony Xperia Z3 загальною вартiстю 7,7 
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тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї проектор Epson EB-430 загальною вартiстю 20,8 тис. 

грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї сервер IBM Express загальною вартiстю 6,5 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї смартфон Meizu MX4 загальною вартiстю 5,4 тис. 

грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї ноутбук HP probook 640 загальною вартiстю 14,5 

тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом держатель магнiтний ДМ-25 

загальною вартiстю 1,9 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом компресор КС-10 загальною вартiстю 

0,9 тис. грн.; 

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

вартiстю 83,4 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом магнiтний пiдiймач WLM 1000 

загальною вартiстю 1,9 тис. грн.; 

- продано машина "Кристал" - залишкова вартiсть - 54,9 тис. грн., вартiсть реалiзацiї - 90,0 

тис. грн.; 

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

вартiсть реалiзацiї - 12,6 тис. грн.; 

- продано станок горизонтально-розточний 30Т - залишкова вартiсть - 9,1 тис. грн., 

вартiсть реалiзацiї - 15,9 тис. грн.; 

- продано станок горизонтально-розточной 12Т - залишкова вартiсть - 2,9 тис. грн., 

вартiсть реалiзацiї - 15,9 тис. грн.; 

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

реалiзацiї - 60,0 тис. грн.; 

- продано станок токарно-гвинторiзний 16Е16КП 1516 - залишкова вартiсть - 0,3 тис. грн., 

вартiсть реалiзацiї - 8,1 тис. грн. 

У 2015 р. пiдприємством було: 

- проведено модернiзацiю та ремонт станка розточного TOS WHN(Q)13CNC загальною 

вартiстю 7,8 тис. грн.; 

- проведено модернiзацiю та ремонт будiвлi цеха м/к, пролiт Ао-Bо загальною вартiстю 

553,6 тис. грн.; 

- проведено модернiзацiю та ремонт пурифайеру Family WBF-1000LA загальною вартiстю 

7,4 тис. грн.; 

- проведено модернiзацiю та ремонт машини плазмового рiзання Microstep загальною 

вартiстю 39,8 тис. грн.; 

- проведено модернiзацiю та ремонт корпусу побутового загальною вартiстю 160,5 тис. 

грн.; 

- проведено модернiзацiю та ремонт об'єкту 30-35 (Адмiнiстративно-побутовий корпус, 

пiдвал) загальною вартiстю 31,6 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї драбини Н=1320мм в кiлькостi 2 шт. загальною 

вартiстю 14,8 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї смартфон Lenovo S660 загальною вартiстю 3,2 тис. 

грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї ноутбук НР EliteBook 820 в кiлькостi 9 шт. 

загальною вартiстю 342,2 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї ноутбук НР Probook 645 в кiлькостi 6 шт. загальною 

вартiстю 179,7 тис. грн.; 
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- придбано та введено до експлуатацiї монiтори TFT HP Z23i в кiлькостi 15 шт. загальною 

вартiстю 89,8 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї стругачi канавок К12 3м "Abikor binzel" в кiлькостi 2 

шт. загальною вартiстю 8,1 тис. грн.; 

- проведено модернiзацiю та ремонт огороджування територiї загальною вартiстю 44,0 тис. 

грн.; 

- проведено модернiзацiю та ремонт будiвлi ЕРМЦ загальною вартiстю 129,5 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї естакада для дiжок загальною вартiстю 13,4 тис. 

грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї фарбувальне устаткування MERKUR 220V 

загальною вартiстю 17,8 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї випрямляч iнверторний ВДИ-220 Профi ММА 

загальною вартiстю 5,1 тис. грн.; 

- проведено модернiзацiю та ремонт будiвлi цеха м/к, прольоти Г-И загальною вартiстю 

151,4 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї ємнiсть для очищення полiмерної рiдини загальною 

вартiстю 10,4 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї пневматичний стрiчковий напилок DBF 457 Metabo 

загальною вартiстю 3,7 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї пилосос MV 3 + фiльтр-мiшки (арт. КР9,610-742) 

загальною вартiстю 2,1 тис. грн.; 

- проведено модернiзацiю та ремонт автомобiля VW Tiguan Track Style 2.0 TSI 6AKП 

170л,с-WVGZZZ5NZCW585915 загальною вартiстю 13,5 тис. грн.; 

- проведено модернiзацiю та ремонт вiдеоспостереження загальною вартiстю 5,2 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї вивiска логотипа Konecranes загальною вартiстю 

29,2 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї вiзок в.п. 10 тн загальною вартiстю 169,1 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї драбина на колесах, кресл. 40-2416, в кiлькостi 2 шт. 

загальною вартiстю 28,1 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї зварювальний апарат KMS 400 (в комплектi) 

загальною вартiстю 148,1 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї зварювальний апарат KMS 500 в кiлькостi 4 шт. 

загальною вартiстю 625,9 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї пункт розподiльчий РП1 загальною вартiстю 123,2 

тис. грн.; 

- проведено модернiзацiю та ремонт будiвлi складального цеху загальною вартiстю 33,1 

тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї головка для обробного центру 20 KCU 12000 

"ZAYER" загальною вартiстю 742,3 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї магнiт вантажопiдiймальний NEO500 в кiлькостi 2 

шт. загальною вартiстю 13,4 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї оформлення примiщення холу АПК ПАТ 

"Запорiжкран" загальною вартiстю 14,3 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом ноутбук НР 6450b загальною вартiстю 

0,0 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом смартфон HTC A8181 загальною 

вартiстю 0,1 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом твердомiр динамiчний ТН-130 

загальною вартiстю 10,2 тис. грн.; 
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- продано станок токарний с ЧПУ YAM CK3B CNC Lathe: залишкова вартiсть - 7,1 тис. 

грн., вартiсть реалiзацiї - 50,0 тис. грн.; 

- продано машина газорiзальна "Кристал": залишкова вартiсть - 49,5 тис. грн., вартiсть 

реалiзацiї - 80,0 тис. грн. 

У 2016 р. пiдприємством було: 

- придбано та введено до експлуатацiї ноутбук HP Probook 430 P4N77EA загальною 

вартiстю 15,8 тис. грн.; 

- проведено модернiзацiю та ремонт верстата розточного TOS WHN(Q)13CNC загальною 

вартiстю 24,0 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї лiчильник газу ультразвуковий "Курс-01" G160 Б2 

DN80 загальною вартiстю 34,3 тис. грн.; 

- проведено модернiзацiю та ремонт корпуса побутового загальною вартiстю 813,4 тис. 

грн.; 

- проведено модернiзацiю та ремонт машини плазмового рiзання Microstep загальною 

вартiстю 68,1 тис. грн.; 

- проведено модернiзацiю та ремонт будiвлi цеха м/к, прольоти Г-И загальною вартiстю 4,3 

тис. грн.; 

- проведено модернiзацiю та ремонт верстат карусельно-токарного С50-85 загальною 

вартiстю 85,7 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї iнструмент для затягувания стяжок Panduit ST2MT в 

кiлькостi 2 шт. загальною вартiстю 14,4 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї ноутбук НР probook 430 G3 загальною вартiстю 18,5 

тис. грн.; 

- проведено модернiзацiю та ремонт будiвлi цеха м/к, пролiт Ао-Bо загальною вартiстю 

241,3 тис. грн.; 

- проведено модернiзацiю та ремонт системи контролю и управлiння доступом СКУД 

загальною вартiстю 40,5 тис. грн.; 

- проведено модернiзацiю та ремонт верстата горизонтально-розточного SKODA W250H 

загальною вартiстю 16,9 тис. грн.; 

- проведено модернiзацiю та ремонт будiвлi цеха м/к, прольоти А-Г загальною вартiстю 

84,1 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї iнженерна система Xerox 6705 загальною вартiстю 

331,7 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї система вiдеонагляду для верстата "Microstep" 

загальною вартiстю 2,1 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї ноутбук НР 255 G4 NDY46ES#ACB загальною 

вартiстю 8,4 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї телевiзор 32"Philips 32pfh5500/88 загальною 

вартiстю 9,5 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї кольоровий лазерний принтер А4 Canon LBP 

7110CW загальною вартiстю 6,4 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї TVKEVA вiзок для сталевої стрiчки 400мм 

загальною вартiстю 8,6 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї телевiзор 40'' Philips 40pfh5500/88 загальною 

вартiстю 11,3 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї шолом Комфорт в кiлькостi 4 шт. загальною 

вартiстю 36,0 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї патрон DIN69871 50 SCA-27-135 загальною 

вартiстю 13,1 тис. грн.; 
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- придбано та введено до експлуатацiї оправка для фрези DIN69871 50 SEM 22x48x200C 

загальною вартiстю 23,3 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї оправка базова SKA 50-MB50 загальною вартiстю 

8,9 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї оправка для дискових фрез DIN 69871 50 SCA-22-90 

загальною вартiстю 13,2 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї оправка Е04.350.130.069 загальною вартiстю 25,0 

тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї 12.40800G твердомiр LM500 (IDF) в кiлькостi 2 шт. 

загальною вартiстю 120,0 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї фреза TSM 080-FF08-22R-Z043 загальною вартiстю 

24,4 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї подовжувач EX 63x100-MB63 загальною вартiстю 

7,7 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї смартфон Meizu PRO 6 загальною вартiстю 7,2 тис. 

грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї фреза TSM 80FD-04-27N-Z023 загальною вартiстю 

148,9 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї свердло TDR 5330-32T-09 загальною вартiстю 21,7 

тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї прес MTR 300 загальною вартiстю 56,7 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї iнструмент KT 55 для рiзання кабелю загальною 

вартiстю 6,3 тис. грн.; 

- проведено модернiзацiю та ремонт обробного центру 20KCU 12000  ZAYER загальною 

вартiстю 6,7 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї шаблон колiйний загальною вартiстю 12,8 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї патрон загальною вартiстю 10,2 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї патрон цанговий загальною вартiстю 9,3 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї оправка для фрези загальною вартiстю 15,6 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї ноутбук НР probook 640 загальною вартiстю 26,7 

тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом державка SIL0032 S16 в кiлькостi 2 

шт. загальною вартiстю 0,2 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом державка A32T SDQNL11 в кiлькостi 

2 шт. загальною вартiстю 0,2 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом фреза CEM2200 UF10 загальною 

вартiстю 0,1 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом державка TTIL 32-4C в кiлькостi 2 шт. 

загальною вартiстю 0,2 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом фреза TFM90AP-7125-40R-17-B 

загальною вартiстю 0,2 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом принтер Саnon LBP - 1120 загальною 

вартiстю 0,4 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом гардероб BS 20 загальною вартiстю 

0,0 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом стiл ВТ 84 загальною вартiстю  

0,0тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом система розточна BHF MB80-125x114  

в кiлькостi 2 шт. загальною вартiстю 0,6 тис. грн.; 
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- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом фреза HE63-275 DIN 69871 50 конус 

загальною вартiстю 0,2 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Крiсло (ПДО) загальною вартiстю  0,0 

тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом кулер загальною вартiстю 0,1 тис. 

грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом комп'ютер Intel Рentium III 500 

загальною вартiстю 0,1 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом стiл в кiлькiстi 2 шт. загальною 

вартiстю 0,1 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом газорiзальна машина IMP загальною 

вартiстю 3,3 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом машинка рах. OPTIMA SP 50  

загальною вартiстю 0,0 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом шафа загальною вартiстю 0,0 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом комп'ютер та комплект Celeron 667 

загальною вартiстю 0,1 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом стiлець менеджер загальною  

вартiстю 0,0 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом стiлець поворотний загальною 

вартiстю 0,0 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом тахометр ТМ 5010 ЕК загальною 

вартiстю 0,3 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Свердло 880-D2600L32-04  загальною 

вартiстю 0,1 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Свердло 880-D3500L40-04 загальною 

вартiстю 0,1 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом пневмошлiфмашина ПМ 34-150М 

загальною вартiстю 1,8 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом стругач канавок К12 3м "Abikor 

binzel" в кiлькiстi 6 шт. загальною вартiстю 5,0 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом шприц для консист. мастила 

загальною вартiстю 0,0 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом пневмошлiфмашина GP-831LN 

загальною вартiстю 1,1 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом годинник JACQUES LEMANS 

1-1397B загальною вартiстю 0,4 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом кондуктор для свердлiння отворiв 

ч.06-3463СБ загальною вартiстю 7,4 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом кондуктор для свердлiння отворiв 

ч.06-3464 загальною вартiстю 7,3 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом строп VIP8-G1-VSAK 

1-8/140-VCGH/8x2000 в кiлькостi 2 шт. загальною вартiстю 0,4 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом електродриль RUKO загальною 

вартiстю 1,7 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом мультiмедiа - проектор Toshiba 

TDP-EX20 загальною вартiстю 0,0 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом державка S32T PCLNL12 загальною 

вартiстю 0,1 тис. грн.; 
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- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом державка SIL0032 S22 загальною 

вартiстю 0,1 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом державка SEL3232 P16 в кiлькостi 2 

шт. загальною вартiстю 0,1 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом державка PCLNR4040S25 загальною 

вартiстю 0,1 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом жалюзi горизонтальнi загальною 

вартiстю 0,0 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом шафа для документiв в кiлькостi 2 шт. 

загальною вартiстю 0,3 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом патрон фрезерний BT50 ER32 SHORT 

загальною вартiстю 0,1 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом шафа для комп'ютера загальною 

вартiстю 0,1 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом патрон для мiтчикiв BT50-AD+B 

ER40.100 в кiлькостi 2 шт. загальною вартiстю 0,2 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом державка розточна S50U PCLNL 19 

загальною вартiстю 1,2 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом державка розточна S50U PCLNL 15 

загальною вартiстю 0,2 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом фреза TFMRX-6100-32R-16 загальною 

вартiстю 0,1 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом фреза кiнцева TERX-226-25-12-L250 

загальною вартiстю 0,0 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Vivaz U5 siver SonyEricsson загальною 

вартiстю 0,0 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом фотокамера Canon DIGITAL IXUS 105 

Silver загальною вартiстю 0,1 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом STRIPAX PLUS 2.5 iнструмент для 

зняття iзоляцiї в кiлькостi 3 шт. загальною вартiстю 2,3 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом PZ 6/5 цанга для опресовування в 

кiлькостi 3 шт. загальною вартiстю 2,3 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом HTN 21 M.AN обтискна цанга в 

кiлькостi 3 шт. загальною вартiстю 1,9 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом DMS 3SET2 викрутка акумуляторна (с 

дод. акум.) в кiлькiстi 6 шт. загальною вартiстю 3,2 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом PZ 16 iнструмент обжимний в 

кiлькостi 3 шт. загальною вартiстю 2,3 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом фреза TFMRX-650-22R-10 загальною 

вартiстю 0,1 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом державка TMTSR 0014 H14 загальною 

вартiстю 0,1 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом фреза FF EWX D25-3-060-C25-05  

загальною вартiстю 0,1 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом фреза FF FWX D063-05-22-08 

загальною вартiстю 0,1 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом подовжувач EX 50X 50-MB50 в 

кiлькостi 3 шт. загальною вартiстю 0,2 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом головка BHR MB80-80x140 загальною 
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вартiстю 0,3 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом оправка DIN69871 SKA 50-MB50 

загальною вартiстю 0,1 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом картридж розточний IHCR 120-160 

загальною вартiстю 0,1 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом державка TTEL 3232-8T36 в кiлькостi 

2 шт. загальною вартiстю 0,2 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом прес електрогiдравлiчний EK60/22-L 

Klauke загальною вартiстю 12,8 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом прес-клiщi K507 Klauke в кiлькостi 3 

шт. загальною вартiстю 4,6 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом фреза TES D100-88-40-AP17 

загальною вартiстю 0,6 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом магнiт вантажопiдйомний NEO2000  

загальною вартiстю 9,1 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом патрон цанговий DIN69871 

BT50-AD+B ER25.70 загальною вартiстю 0,1 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом патрон цанговий DIN69871 

BT50-AD+B ER32.70 загальною вартiстю 0,1 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом державка SIL0040 T16 загальною 

вартiстю 0,1 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом фреза кiнцева TEBL 425-25-06-S 

загальною вартiстю 0,1 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом державка TTEL 2525-5T32 загальною 

вартiстю 0,1 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом манометр GP10S загальною вартiстю 

0,7 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом строп 

VIP-G2/VWK-2S/VCGH/VV/22-8000 загальною вартiстю 0,9 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом строп 

VIP-G2/VAK-2/VCGH/VV/22-8000 загальною вартiстю 0,6 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом дриль пневматична UNIOR 617727 в 

кiлькостi 2 шт. загальною вартiстю 1,7 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом головний убiр Aspect 30600 в кiлькостi 

2 шт. загальною вартiстю 6,2 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом PZ 6/5 iнструмент обжимний в 

кiлькостi 7 шт. загальною вартiстю 8,4 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом система розточна 05-3149 загальною 

вартiстю 3,7 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом смартфон Sony Xperia P загальною 

вартiстю 0,0 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом нутромiр мiкрометричний 50-600 

загальною вартiстю 3,0 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом пилосос MV 3 + фiльтр-мiшки (арт. 

КР9,610-742) загальною вартiстю 1,8 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом прибор ТЭМП 1 загальною вартiстю 

0,8 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Установка САМОХ.ТЕЛЕЖ. 

загальною вартiстю 0,5 тис. грн.; 
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- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Набiр для роздачi масла в кiлькостi 2 

шт. загальною вартiстю 0,6 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом зварювальний апарат Kemppi Minarg 

150-1445990+88 загальною вартiстю 2,0 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом кулер офiсний CW-929C загальною 

вартiстю 0,5 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом кондуктор зак. 022/60 (ч. 06-3428) 

загальною вартiстю 0,1 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом прес пневматичний 40-157 в кiлькостi 

2 шт. загальною вартiстю 0,6 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом двигун електричний 3-Х ФАЗ СДК 

загальною вартiстю 1,0 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом зварювальний напiвавтомат ПДГ 508 

загальною вартiстю 3,2 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом комплект "MITHOS" загальною 

вартiстю 0,1 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом асистент в кiлькiстi 8 шт. загальною 

вартiстю 0,0 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом кондицiонер MITSUBISHI SPK 20 

загальною вартiстю 1,9 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом iнструмент для рiзання кабелю КТ 60 

загальною вартiстю 0,8 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом викрутка акумуляторна DMS 3SET 

загальною вартiстю 1,0 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом комп'ютер в комплектi загальною 

вартiстю 0,1 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом портативний динамiчний твердомiр 

-ТД-32 в кiлькiстi 2 шт. загальною вартiстю 1,7 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом шлiф. машина кут. d 180 BOSCH 2.4 

КВт загальною вартiстю 0,4 тис. грн.; 

- продано принтер Star NX-1500 в кiлькостi 2 шт. - залишкова вартiсть - 0,0 тис. грн., 

вартiсть реалiзацiї - 0,1 тис. грн.; 

- продано зварювальний апарат п/а JACKLE MIG 445(27) №25670900 - залишкова вартiсть 

- 0,3 тис. грн., вартiсть реалiзацiї - 6,0  тис. грн.; 

- продано зварювальний апарат п/а JACKLE MIG 445(28) №42360101 - залишкова вартiсть 

- 0,3 тис. грн., вартiсть реалiзацiї - 6,0 тис. грн.; 

- продано зварювальний апарат п/а JACKLE MIG 445(29) №37941200 - залишкова вартiсть 

- 0,3 тис. грн., вартiсть реалiзацiї - 6,0 тис. грн.; 

- продано зварювальний апарат п/а JACKLE MIG 445(26) №39440904 - залишкова вартiсть 

- 5,8 тис. грн., вартiсть реалiзацiї - 6,0 тис. грн.; 

- продано ноутбук НР 2560р - залишкова вартiсть - 3,8 тис. грн., вартiсть реалiзацiї - 2,8 

тис. грн.; 

- продано верстат токарно-гвинторiзний 1А64 - залишкова вартiсть - 1,3 тис. грн., вартiсть 

реалiзацiї - 45,0 тис. грн.; 

- продано верстат 3К 228 А 1294 - залишкова вартiсть - 50,6 тис. грн., вартiсть реалiзацiї - 

30,0 тис. грн.; 

- продано верстат токарно-гвинторiзний 165803 - залишкова вартiсть - 1,7 тис. грн., 

вартiсть реалiзацiї - 160,0 тис. грн. 

У 2017 р. пiдприємством було: 
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-           придбано та введено до експлуатацiї 0,5-IPU10, 0-16мм, вантажопiдйомна клема в/п 

0,5т Crosby в кiлькостi 2 шт. загальною вартiстю 17,9 тис. грн.; 

-           придбано та введено до експлуатацiї 1-IPU10, 0-20мм, вантажопiдйомна клема в/п 1т 

Crosbyy в кiлькостi 4 шт. загальною вартiстю 51,2 тис. грн.; 

-           придбано та введено до експлуатацiї 2-IPU10, 0-35мм, вантажопiдйомна клема в/п 2т 

Crosby в кiлькостi 4 шт. загальною вартiстю 59,1 тис. грн.; 

-           придбано та введено до експлуатацiї FRS перетворювач до Positector 1 для вимiру 

товщини покриття (0-1500мкм) в кiлькостi 1 шт. загальною вартiстю 13,8 тис. грн.; 

-           придбано та введено до експлуатацiї Positector 6000 тiльки блок Товщиномiр 

покриття Стандартна модель (1) в кiлькостi 1 шт. загальною вартiстю 8,3 тис. грн.; 

-           придбано та введено до експлуатацiї Апарат повiтряно-плазмового рiзання 

EX-TRAFIRE85 (виробник THERMACUT) в кiлькостi 1 шт. загальною вартiстю 71,4 тис. грн.; 

-           придбано та введено до експлуатацiї Автомобiль Volkswagen Tiguan в кiлькостi 1 шт. 

загальною вартiстю 1 176,2 тис. грн.; 

-           введено до експлуатацiї Источник бесперебойного питания ИБП ИНП0-96-3000 в 

кiлькостi 1 шт. загальною вартiстю 12,0 тис. грн.; 

-           придбано та введено до експлуатацiї Кавоварка побутова автоматична GAGGIA DO 

GAG ACCADEMIA SS 230/SCH в кiлькостi 1 шт. загальною вартiстю 29,8 тис. грн.; 

-           придбано та введено до експлуатацiї Кутова турбошлiфувальна машинка Atlas Copco 

GTG S060-C15 в кiлькостi 1 шт. загальною вартiстю 70,7 тис. грн.; 

-           придбано та введено до експлуатацiї МФУ HP LJ Pro M426fdn в кiлькостi 1 шт. 

загальною вартiстю 9,6 тис. грн.; 

-           придбано та введено до експлуатацiї МФУ А3 Xerox 5875 в кiлькостi 1 шт. загальною 

вартiстю 179,6 тис. грн.; 

-           придбано та введено до експлуатацiї Оправка BT50 SEM 27x60 в кiлькостi 1 шт. 

загальною вартiстю 6,5 тис. грн.; 

-           введено до експлуатацiї Оправка DIN 69871 50 SEMC 27x55 в кiлькостi 1 шт. 

загальною вартiстю 6,6 тис. грн.; 

-           введено до експлуатацiї Оправка SKA 50-MB80 в кiлькостi 4 шт. загальною вартiстю 

44,7 тис. грн.; 

-           введено до експлуатацiї Оправка для фрезы BT50 SEMC 22x150 в кiлькостi 1 шт. 

загальною вартiстю 7,5 тис. грн.; 

-           придбано та введено до експлуатацiї Оправка контрольна Р.ВТ5050L300 в кiлькостi 1 

шт. загальною вартiстю 32,3 тис. грн.; 

-           придбано та введено до експлуатацiї Патрон GTI BT50 ER32 в кiлькостi 1 шт. 

загальною вартiстю 25,0 тис. грн.; 

-           придбано та введено до експлуатацiї Пульвелiзатор фарбувальний Dp-6411a в 

кiлькостi 1 шт. загальною вартiстю 9,0 тис. грн.; 

-           придбано та введено до експлуатацiї Свердлильний верстат MAB 845 в кiлькостi 1 

шт. загальною вартiстю 47,9 тис. грн.; 

-           придбано та введено до експлуатацiї Сервер Lenovo x3550 M5 в кiлькостi 1 шт. 

загальною вартiстю 295,6 тис. грн.; 

-           придбано та введено до експлуатацiї Сервер Lenovo x3650 M5 в кiлькостi 1 шт. 

загальною вартiстю 316,6 тис. грн.; 

-           придбано та введено до експлуатацiї Смартфон Samsung Galaxy A5 2017 black в 

кiлькостi 3 шт. загальною вартiстю 27,0 тис. грн.; 

-           придбано та введено до експлуатацiї Строп VIP-G4/VSAK4-8/140/VCGH/-13х3000 в 

кiлькостi 1 шт. загальною вартiстю 34,2 тис. грн.; 

-           придбано та введено до експлуатацiї Строп VIP-G4/VSAK4-8/140/VCGH/-8х4000 в 
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кiлькостi 1 шт. загальною вартiстю 18,8 тис. грн.; 

-           придбано та введено до експлуатацiї Строп на чотири гiлки 

ICE-G2x2/IWSAK-2S-10/250-IMVK-IAGH/ISAK-2S-10/250-IMVK-IAGH/10-4000, RUD в 

кiлькостi 1 шт. загальною вартiстю 74,0 тис. грн.; 

-           введено до експлуатацiї Строп цепной 2-ветвевой VIP-G2/VAK-2-8/VCGH/-8-2500 в 

кiлькостi 3 шт. загальною вартiстю 20,2 тис. грн.; 

-           придбано та введено до експлуатацiї Фарбопульт jet 4000 HVLP 1.3 166819 в 

кiлькостi 1 шт. загальною вартiстю 12,9 тис. грн.; 

-           придбано та введено до експлуатацiї Фарбопульт SATA jet HVLP 1.4 в кiлькостi 1 шт. 

загальною вартiстю 12,9 тис. грн.; 

-           придбано та введено до експлуатацiї Фотоаппарат Sony Cyber-Shot RX 100V (DSCRX 

100M5 RU3) в кiлькостi 1 шт. загальною вартiстю 26,2 тис. грн.; 

-           проведено модернiзацiю машини плазмового рiзання Microstep загальною вартiстю 

436,2 тис. грн.; 

-           проведено модернiзацiю Путей железнодорожных загальною вартiстю 17,8 тис. грн.; 

-           проведено модернiзацiю Здания центрального склада загальною вартiстю 28,6 тис. 

грн.; 

-           проведено модернiзацiю Станка вертикально-фрезерного с ЧПУ Mori seiki 

MV65/50M/C загальною вартiстю 22,4 тис. грн.; 

-           проведено модернiзацiю Канализация ливневая  загальною вартiстю 61,6  тис. грн.; 

-           виготовлено та введено до експлуатацiї  Пiдставка для запасування канатiв в 

кiлькостi 2 шт. загальною вартiстю 120,0 тис. грн.; 

-           виготовлено та введено до експлуатацiї Пiдставка для збирання вiзкiв в кiлькостi 8 

шт. загальною вартiстю 52,1 тис. грн.; 

-           проведено модернiзацiю машини Таль электрическая г/п 1ТН загальною вартiстю 

49,3 тис. грн.; 

-           проведено модернiзацiю машини Кран-укосина загальною вартiстю 49,4 тис. грн.; 

-           проведено модернiзацiю машини Кран КОНСОЛ-ПОВОР 0.5Т загальною вартiстю 

49,4 тис. грн.; 

-           виготовлено та введено до експлуатацiї Траверса в / п 10т в кiлькостi 1 шт. загальною 

вартiстю 89,6 грн.; 

-           проведено модернiзацiю машины термической обработки рельсовых колес загальною 

вартiстю 11,9 тис. грн.; 

-           проведено модернiзацiю Апарата повiтряно-плазмового рiзання на загальну вартiсть 

1,9 тис. грн.; 

-           проведено модернiзацiю Станок токарный PUMA-400B загальною вартiстю 9,7 тис. 

грн.; 

-           проведено модернiзацiю Здания цеха м/к, пролет Ао-Bо на загальну вартiсть 153,0 

тис. грн.; 

-           продано Станок автомат.16 К 20 ФЗ в кiлькостi 1 шт. - залишкова вартiсть - 2,0 тис. 

грн., вартiсть реалiзацiї - 21,0 тис. грн.; 

-           продано Станок с программным управлением 16К20-РТ в кiлькостi 1 шт. - залишкова 

вартiсть - 0,5 тис. грн., вартiсть реалiзацiї - 21,0 тис. грн.; 

-           продано Станок зубофрезерный 53А50Н в кiлькостi 1 шт. - залишкова вартiсть - 1,2 

тис. грн., вартiсть реалiзацiї - 40,0 тис. грн.; 

-           продано принтер Станок 16 К 20РТК в кiлькостi 1 шт. - залишкова вартiсть - 0,5 тис. 

грн., вартiсть реалiзацiї - 21,0 тис. грн.; 

-           продано Станок токарно-карусельный 1512Ф3 в кiлькостi 1 шт. - залишкова вартiсть - 

18,4 тис. грн., вартiсть реалiзацiї - 110,0 тис. грн.; 
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-           продано Прес КД 2128 в кiлькостi 1 шт. - залишкова вартiсть - 15,0 тис. грн., вартiсть 

реалiзацiї - 34,0 тис. грн.; 

-           продано Верстат кругло-шлiфувальний ЗМ184 в кiлькостi 1 шт. - залишкова вартiсть 

- 0,4 тис. грн., вартiсть реалiзацiї - 45,0 тис. грн.; 

-           продано Машина "КРИСТАЛЛ" в кiлькостi 1 шт. - залишкова вартiсть - 57,2 тис. грн., 

вартiсть реалiзацiї - 73,2 тис. грн.; 

-           продано Верстат шлiцевий фрезерний 5350А в кiлькостi 1 шт. - залишкова вартiсть - 

6,6 тис. грн., вартiсть реалiзацiї - 40,0 тис. грн.; 

-           продано Воздухозбiрник В6.3 СТ3 в кiлькостi 1 шт. - залишкова вартiсть - 3,7 тис. 

грн., вартiсть реалiзацiї - 12,0 тис. грн.; 

-           продано Верстат токарно-винторiзний СУ580-1500 в кiлькостi 1 шт. - залишкова 

вартiсть - 24,4 тис. грн., вартiсть реалiзацiї - 35,0 тис. грн.; 

-           продано Верстат токарний 1А670 в кiлькостi 1 шт. - залишкова вартiсть - 35,6 тис. 

грн., вартiсть реалiзацiї - 715,0 тис. грн.; 

-           продано Верстат унiверсальний фрезерний 6М82 в кiлькостi 1 шт. - залишкова 

вартiсть - 1,0 тис. грн., вартiсть реалiзацiї - 18,0 тис. грн.; 

-           продано Верстат горизонтально-фрезерний в кiлькостi 1 шт. - залишкова вартiсть - 

0,7 тис. грн., вартiсть реалiзацiї - 18,0 тис. грн.; 

-           продано Верстат токарно-револьверний 1341 в кiлькостi 1 шт. - залишкова вартiсть - 

2,5 тис. грн., вартiсть реалiзацiї - 14,0 тис. грн.; 

-           продано Верстат токарно-гвинторiзний СТК И 63 в кiлькостi 1 шт. - залишкова 

вартiсть - 1,7 тис. грн., вартiсть реалiзацiї - 14,0 тис. грн.; 

-           продано р Верстат токарно-гвинторiзний ТИП 25-В в кiлькостi 1 шт. - залишкова 

вартiсть - 1,6 тис. грн., вартiсть реалiзацiї - 10,0 тис. грн.; 

-           продано Верстат кругло-шлiфувальний ЗМ184 в кiлькостi 1 шт. - залишкова вартiсть 

-0,4 тис. грн., вартiсть реалiзацiї - 45,0 тис. грн.; 

-           продано Головка для обрабатывающего центра 20 KCU 12000 "ZAYER" в кiлькостi 1 

шт. - залишкова вартiсть - 216,9 тис. грн., вартiсть реалiзацiї - 58,9 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Система очищения воды СМ-1 у 

кiлькостi 2 шт. на загальну вартiсть 1,0 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Кран-укосина у кiлькостi 2 шт. 

загальною вартiстю 2,6 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Прибор ТК-2 загальною вартiстю 

1,2 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Станок заточной 3Б.633 загальною 

вартiстю 4,7 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Сварочная машина МТ-1928 

загальною вартiстю 8,1 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Автомат газ. воды АВ 2 загальною 

вартiстю 0,9 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Станок фуговальный загальною 

вартiстю 0,8 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Станок заточной загальною 

вартiстю 2,0 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Станок токарно-винторезный 

1К62Д загальною вартiстю 1,6 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Сварочный трансформатор 

ТДМ-505 загальною вартiстю 2,0 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Выпрямитель сварочный ВД-306С 
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загальною вартiстю 1,2 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Линия механизиров.раскроя 

загальною вартiстю 50,0 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Кран-укосина загальною вартiстю 

0,9 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Кран-укосина 150кг загальною 

вартiстю 0,9 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Градирня загальною вартiстю 2,6 

тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Холодильник ХРК 3/40 у кiлькостi 

2шт загальною вартiстю 1,2 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Градирня загальною вартiстю 6,1 

тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Установка по газу "Cакура" 

загальною вартiстю 1,4 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Дымосос у кiлькостi 3 шт. 

загальною вартiстю 7,9 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Установка теплофик. загальною 

вартiстю 2,3 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Насос  К 80/50-200 с дв-лем 

15/3000  загальною вартiстю 0,7 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Пресс ВП.200 загальною вартiстю 

1,4 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Источник питания ВДГ-303 

загальною вартiстю 0,9 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Аппарат пескоструйный 

загальною вартiстю 3,2 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Насос НМШ загальною вартiстю 

9,4 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Сварочный полуавтомат 

загальною вартiстю 2,6 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Измеритель параметров 

электрических цепей ЭК0200 загальною вартiстю 1,2 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Установка для снятия фаски 

загальною вартiстю 2,1 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Сварочный полуавтомат ПДГ-322 

М загальною вартiстю 2,0 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Станок вертикально-сверлильный 

2Н135 загальною вартiстю 4,8 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Пресс для сборки шиферных 

гвоздей у кiлькостi 4 шт  загальною вартiстю 44,6 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Отделитель РЕЕ-4 загальною 

вартiстю 1,7 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Газификатор УГ-200М  

загальною вартiстю 5,8 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Газификатор хол. криог. 

загальною вартiстю 15,8 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Газоанализатор переносной ОКСИ 

5М-3Н у кiлькостi 2 шт. загальною вартiстю 6,0 тис. грн.; 
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-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Мост постоянного тока МО-62 

загальною вартiстю 1,6 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Станок  заточной 3А64Д  

загальною вартiстю 1,3 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Станок горизонтально-расточной 

2А620-1  загальною вартiстю 11,7 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Станок 1М 63 Б загальною 

вартiстю 3,0 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Т ПАТ ЦЕН 16К30Ф305 

загальною вартiстю 2,9 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Станок радиально-сверлильный 

загальною вартiстю 7,0 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Штамп для вырубки паза 

загальною вартiстю 1,5 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Шлифмашина угловая MAKITA 

9020  загальною вартiстю 1,4 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Принтер НР ОfficeJet Pro 7000 

(C9299А)  загальною вартiстю 2,0 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Ноутбук НР 4330s загальною 

вартiстю 3,9 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Верстат токарно-гвинторiзний 

СТК И 63 загальною вартiстю 1,7 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Верстат токарно-револьверний 

1341  загальною вартiстю 2,5 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Верстат токарно-гвинторiзний 

ТИП 25-В загальною вартiстю 1,6 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Верстат револьверний 2.2Т 

загальною вартiстю 3,0 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Установка по газу "Cакура" 

загальною вартiстю 1,4 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Верстат унiверсальний фрезерний 

6М82 загальною вартiстю 1,0 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Ноутбук ThinkPad X230 + ПО 

загальною вартiстю 6,0 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Ноутбук НР 2560р компл (докст. + 

ПО + клавiатура + миша) загальною вартiстю 1,1 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Нутромiр мiкрометричний 50-600 

загальною вартiстю 2,7 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Станок горизонтально-расточной 

2620ГТФ1 загальною вартiстю 6,1 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Пневмошлифмашина ПМ 34-150М 

у кiлькостi 5 шт. загальною вартiстю 7,1 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Пневмошлифмашинка GP-831LN 

у кiлькостi 7 шт. загальною вартiстю 4,2 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Магнiт вантажопiдйомний 

NEO500 загальною вартiстю 2,6 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Ноутбук НР 4720s загальною 

вартiстю 1,2 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Принтер EPSON А3 фото 1410 
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загальною вартiстю 1,2 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Ноутбук НР EliteBook 820 с 

док-станцией загальною вартiстю 16,6 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Смартфон Meizu MX4 загальною 

вартiстю 2,7 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Электромясорубка МИМ-300 

загальною вартiстю 1,9 тис. грн.; 

-           списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Ларь морозильный с глуховой 

крышкой 582 л  Z600 загальною вартiстю 3,6 тис. грн. 

У 2018 р. пiдприємством було: 

- придбано та введено до експлуатацiї Автомобiль Skoda Octavia А7 в кiлькостi 1 шт. загальною 

вартiстю 548,9 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї  Внутрiшнiй блок кондицiонеру LG A12IWK.N310 в 

кiлькостi 1 шт. загальною вартiстю 14,2 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї  Євроконтейнер крашений 1,1 м куб. в кiлькостi 3 шт. 

загальною вартiстю 20,0 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї  Захват магнiтний PML 600 в кiлькостi 10 шт. загальною 

вартiстю 92,0 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї  Зовнiшнiй блок кондицiонеру LG A12UWK.U310 в 

кiлькостi 1 шт. загальною вартiстю 21,3 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї  Кондицiонер GREE 

GWH12F-K3DNA5G/GWH12KF-K3DNA6G в кiлькостi 2 шт. загальною вартiстю 28,2 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї  Крiсло CONTESSA з пiдголовником в кiлькостi 1 шт. 

загальною вартiстю 30,6 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї  Крiсло офiсне ERGOHUMAN-PLUS  в кiлькостi 1 шт. 

загальною вартiстю 18,8 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї  Монитор 23,8" ViewSonic VX2476-SMHD Silver в 

кiлькостi 1 шт. загальною вартiстю 4,8 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї  Монитор 23" Philips 237E7QDSB/00 в кiлькостi 2 шт. 

загальною вартiстю 8,2 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї  Монитор 27" DELL P2717H в кiлькостi 12 шт. загальною 

вартiстю 72,9 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї  Ноутбук НР EliteBook 820 G4 в кiлькостi 2 шт. 

загальною вартiстю 54,9 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї  Ноутбук НР EliteBook 820 у комплектi в кiлькостi 1 шт. 

загальною вартiстю 36,5 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї  Проектор Epson EB-S41в кiлькостi 2 шт. загальною 

вартiстю 22,5  тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї  Рахувальник метрiв кабелю (проводiв) 14 2744 "CIMCO" 

в кiлькостi 1 шт. загальною вартiстю 6,7 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї  Розпилювач у комплектi MERKUR 45:1 (G45C03)в 

кiлькостi 1 шт. загальною вартiстю 92,5 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї  Сетевой концентратор Digi AW-USB-5-W в кiлькостi 1 

шт. загальною вартiстю 13,7 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї  Смартфон Huawei P Smart Plus+ захисне скло в кiлькостi 

1 шт. загальною вартiстю 7,0 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї  Смартфон Samsung Galaxy A5 2017 gold в кiлькостi 2 шт. 

загальною вартiстю 17,5 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї  Смартфон Samsung Galaxy A8 2018 в кiлькостi 1 шт. 
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загальною вартiстю 10,0 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї  Смартфон Samsung Galaxy A8 2018  + карта паямяти 64 

GB в кiлькостi 1 шт. загальною вартiстю 10,4 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї  Смартфон Samsung Galaxy A8 2018  с карт памяти 128 

GB в кiлькостi 2 шт. загальною вартiстю 24,2 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї  Смартфон Samsung S7 в кiлькостi 1 шт. загальною 

вартiстю 11,9 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї  Точка доступа WiFi AP-305 в кiлькостi 6 шт. загальною 

вартiстю 60,1 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї  Телескопический измеритель до 800мм код KMS00551 в 

кiлькостi 2 шт. загальною вартiстю 30,9 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї  Фотоаппарат Canon DIGITAL IXUS 185 Black в кiлькостi 

1 шт. загальною вартiстю 3,2 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї Шкаф для сервера 28U в кiлькостi 1 шт. загальною 

вартiстю 12,5 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї Видеонаблюдение транспортной проходной в кiлькостi 1 

шт. загальною вартiстю 175,4 тис. грн.; 

- придбано та введено до експлуатацiї Мобильной расточной установки SC3 60/2 на 016 уч. в 

кiлькостi 1 шт. загальною вартiстю 551,6 тис. грн.; 

- проведено модернiзацiю машини плазмового рiзання Microstep загальною вартiстю 436,2 тис. 

грн.; 

- продано А/м Octavia Tour 1.8/110 KW BO12832 в кiлькостi 1 шт., вартiсть реалiзацiї - 76,0 тис. 

грн.; 

- продано Головка для обробного центру 20KCU 12000 ZAYER в кiлькостi 1 шт., вартiсть 

реалiзацiї - 182,5 тис. грн.; 

- продано Верстатiв в кiлькостi 25 шт., вартiсть реалiзацiї - 858,6 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Пневмогайковерт 1/2" 542 Н.м. остаточною 

вартiстю 1,0 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Пневмогайковерт 1/2" 542 Н.м. остаточною 

вартiстю 1,0 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Пневмогайковерт KING TONY33411-040 

остаточною вартiстю 1,0 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Пневмогайковерт KING TONY33621-075 

остаточною  вартiстю 1,0 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Ножицi НА-3225 остаточною вартiстю 1,7 

тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Ножицi   остаточною вартiстю 4,2 тис. 

грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Стенд роликовий остаточною вартiстю 1,2 

тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Склад мазута остаточною вартiстю 6,5 тис. 

грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Экскаватор "БОРЕКС" 3106 остаточною 

вартiстю 0,7 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Участок индукционной плавки остаточною 

вартiстю 49,7 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Магнит грузоподъемный NEO125 

остаточною вартiстю 1,0 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Магнит грузоподъемный NEO125 
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остаточною вартiстю 1,0 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Бункер для сварочного порошка JS200 

остаточною вартiстю 6,9 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Дальномер лазерный GLM 250 VF+BC150 

остаточною вартiстю 2,3 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Магнит грузоподъемный NEO250 

остаточною вартiстю 1,0 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Магнит грузоподъемный NEO125  

остаточною вартiстю 1,0 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Магнит грузоподъемный NEO125 

остаточною вартiстю 1,0 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Строп VIP-G1-VSAK-1/20-250-12000 

остаточною вартiстю 0,3 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Телефон Nokia E72 остаточною вартiстю 0,2 

тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Аппарат копировальный Bizhub 600 

остаточною вартiстю 5,9 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Нутромер микрометрический 50-600 

остаточною вартiстю 1,8 тис. грн.; 

- списано у зв'язку з моральним та фiзичним зносом Стенд роликовий остаточною вартiстю 1,2 

тис. грн. 

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

дату подання iнформацiї не плануються. 

 

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

та споруди, якi використовуються для ведення господарської дiяльностi, загальною площею 92,6 

тис. кв. м. Адреса розташування виробничих потужностей: м. Запорiжжя, вул. Кiяшка, 16-А. 

Залишкова вартiсть законсервованих основних засобiв станом на 31.12.2018 р. склала 18 639,0 

тис. грн. Загальна ступiнь використання основних засобiв за 2018 р. становить 72,5%. В 2018 

роцi усi основнi засоби використовувались у звичайних умовах дiяльностi товариства. 

Дiяльнiсть товариства, у т. ч. використання активiв, безпосередньо на екологiчний стан довкiлля 

не впливає. Товариство не планує суттєвих заходiв з капiтального будiвництва чи розширення 

або удосконалення основних засобiв. 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

Основними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть емiтента, є вiдсутнiсть належної державної 

полiтики щодо сприяння iноземному iнвестуванню; державна податкова полiтика, що 

недостатньо спрямована на розвиток вiтчизняного виробника; нестача обiгових коштiв у 

споживачiв продукцiї, що виробляється товариством; загальний стан економiки, що не сприяє 

збiльшенню рiвня споживання продукцiї машинобудiвної галузi та її розвитку. Законодавчi або 
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економiчнi обмеження у вказаних аспектах будуть мати вплив на стан товариства. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Фiнансування дiяльностi емiтента здiйснюється за рахунок власних коштiв. Товариство має 

достатнiй робочий капiтал для поточних потреб. Основним шляхом покращення лiквiдностi є 

збiльшення ефективностi виробництва, продуктивностi працi, збiльшення обсягiв виробництва, 

що призведе до зменшення частки накладних видаткiв. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Вартiсть укладених, але ще невиконаних договорiв (контрактiв) на кiнець 2018 року складала 

215 191 тис. грн. Очiкуваний маржинальний дохiд вiд виконання цих договорiв складе близько 

62 405 тис. грн. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Товариство не планує суттєвого розширення виробництва або реконструкцiї та не очiкує 

значного полiпшення фiнансового стану. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на 

дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є полiтичнi i макроекономiчнi фактори, загальний стан 

економiки, що впливає на рiвень споживання продукцiї машинобудiвної галузi. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Дослiдження та розробки протягом звiтного року не проводилися. Вiдповiднi витрати емiтента у 

звiтному перiодi вiдсутнi. 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

Аналiз господарювання емiтента за останнi три роки у формi аналiтичної довiдки не складався. 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

Акцiонерiв 

Власники голосуючих акцiй або 

призначенi ними представники, якi 

зареєструвалися для участi у Загальних 

зборах. 

Загальнi збори, що вiдбулися 

24.04.2018 р.: 

- ПРАТ "ЗАПОРIЖЖЯ КРАН 

ХОЛДИНГ", що представляє Тимохiн 

Микола Миколайович (на пiдставi 

статуту); 

- ПРАТ "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА", 

що представляє Барнаш Iван 

Володимирович (за довiренiстю). 

 

Наглядова рада Кiлькiсний склад Наглядової ради Густавссон Андерс Хакан - Голова 
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становить двi особи: Голова Наглядової 

ради, член Наглядової ради. 

Наглядової ради; Торккi Аско Антеро - 

член Наглядової ради. 

Правлiння Кiлькiсний склад Правлiння становить 

три особи: Голова Правлiння, члени 

Правлiння. Заступник голови 

Правлiння може бути обраний 

Наглядовою радою товариства з числа 

членiв Правлiння. 

Плясов Сергiй Вячеславович - Голова 

Правлiння; Бувайло Наталiя Якiвна - 

Заступник голови Правлiння; Рибенок 

Наталiя Вiкторiвна - член Правлiння. 

Ревiзiйна комiсiя Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї 

становить двi особи: Голова Ревiзiйної 

комiсiї, член Ревiзiйної комiсiї. 

У теперiшнiй час Ревiзiйна комiсiя не 

обрана. 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

 Тучинський Валентин Валентинович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1977 

5) Освіта 

 Одеський державний унiверситет; 1999; Економiчна теорiя 

6) Стаж роботи (років) 

 19 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ЗАТ "Конекрейнс Україна", 20013200, Менеджер з корпоративної звiтностi 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 13.12.2011, обрано до 24.04.2018 

9) Опис 

 За звiтний перiод винагорода за виконання обов'язкiв Голови Ревiзiйної комiсiї не 

виплачувалась. В натуральнiй формi винагорода не надавалась. Непогашеної судимостi за 

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

iнженер-програмiст (ТОВ "Абiс-Софт"); бухгалтер, генеральний директор, фiнансовий 

контролер, директор з корпоративних питань, менеджер з корпоративної звiтностi (ЗАТ 

"Конекрейнс Україна").  На iнших пiдприємствах обiймає посади: менеджер з корпоративної 

звiтностi (ПРАТ "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА", iдентифiкацiйний код юридичної особи - 

20013200, мiсцезнаходження: 65049, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 16, корп. 8, офiс 9). 

 

1) Посада 

 Голова Наглядової ради 

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

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ" 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 33528158 

4) Рік народження 

  

5) Освіта 

 - 
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6) Стаж роботи (років) 

  

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 13.12.2011, обрано до 24.04.2018 

9) Опис 

 Голова Наглядової ради є юридичною особою - акцiонером. Особу було обрано на посаду 

13.12.2011 (протокол № 21 вiд 13.12.2011) та переобрано 10.04.2014 (протокол № 24 вiд 

10.04.2014) та 21.04.2015 (протокол № 25 вiд 21.04.2015) Загальними зборами товариства. 

Повноваження особи припинено Загальними зборами товариства (протокол № 28 вiд 24.04.2018) 

у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 20013200 

4) Рік народження 

  

5) Освіта 

 - 

6) Стаж роботи (років) 

  

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 13.12.2011, обрано до 24.04.2018 

9) Опис 

 Член Наглядової ради є юридичною особою - акцiонером. Особу було обрано на посаду 

13.12.2011 (протокол № 21 вiд 13.12.2011) та переобрано 10.04.2014 (протокол № 24 вiд 

10.04.2014) та 21.04.2015 (протокол № 25 вiд 21.04.2015) Загальними зборами товариства. 

Повноваження особи припинено Загальними зборами товариства (протокол № 28 вiд 24.04.2018) 

у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради. 

 

1) Посада 

 Голова Правлiння 

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

 Плясов Сергiй Вячеславович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1974 

5) Освіта 

 Приазовський державний технiчний унiверситет; 1996; Iнженер-металург; 1997; 

Iнженер-економiст 

6) Стаж роботи (років) 

 28 
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7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Запорiжкран", 00110728, Генеральний директор 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 01.07.2013, обрано до 17.10.2021 

9) Опис 

 За звiтний перiод винагорода за виконання обов'язкiв Голови Правлiння не 

виплачувалась. В натуральнiй формi винагорода не надавалась. Непогашеної судимостi за 

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

помiчник майстра виробничої дiлянки (АП "Металургiйний комбiнат "Азовсталь"), начальник 

виробництва (ЗАТ "Центросталь-Домсталь"), провiдний iнженер, в.о. керiвника виробництва 

(ТОВ з II "ВIЛ-147"), провiдний iнженер (ДП "Меркс-меблi"), головний технолог (ТОВ 

"Кен-Пак (Україна)"), технiчний керiвник (ТОВ "Дiнеа Україна"), директор виробничого вiддiлу 

(ТОВ "Рейнарс Україна"), директор з виробництва (ТОВ "Європейнт"), директор з виробництва 

(ТОВ "Бучанський завод склотари"), генеральний директор (ПАТ "Запорiжкран"). На iнших 

пiдприємствах обiймає посади: Генеральний директор (ПРАТ "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА", 

iдентифiкацiйний код юридичної особи - 20013200, мiсцезнаходження: 65049, м. Одеса, вул. 

Фонтанська дорога, буд. 16, корп. 8, офiс 9). 

 

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Iванова Олена Миколаївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1968 

5) Освіта 

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

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

менеджер 

6) Стаж роботи (років) 

 25 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ЗАТ "Конекрейнс Україна", 20013200, Головний бухгалтер 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 13.12.2011, обрано до 24.04.2018 

9) Опис 

 За звiтний перiод винагорода за виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї не 

виплачувалась. В натуральнiй формi винагорода не надавалась. Непогашеної судимостi за 

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

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

головний бухгалтер  (ПРАТ "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА", iдентифiкацiйний код юридичної 

особи - 20013200, мiсцезнаходження: 65049, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 16, корп. 8, 

офiс 9). 

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

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

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1948 

5) Освіта 

 Одеський iнститут народного господарства; 1971; Бухгалтерський облiк 

6) Стаж роботи (років) 

 43 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "Крандизайн", 36491351, Головний бухгалтер 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 13.12.2011, обрано до 24.04.2018 

9) Опис 

 За звiтний перiод винагорода за виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї не 

виплачувалась. В натуральнiй формi винагорода не надавалась. Непогашеної судимостi за 

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

головнiй бухгалтер (Ждановський пивзавод); начальник бюро облiку основних засобiв та 

загальних операцiй, заступник головного бухгалтера, головнiй бухгалтер (ГМК 

"Печенганiкель"), головнiй бухгалтер, фiнансовий директор (ЗАТ "Запорiжкран"). На iнших 

пiдприємствах обiймає посади: головний бухгалтер (ТОВ "Крандизайн", iдентифiкацiйний код 

юридичної особи - 36491351, мiсцезнаходження: 69015, м. Запорiжжя, вул. Кияшка, 16-А). 

 

1) Посада 

 Головний бухгалтер 

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

 Бувайло Наталiя Якiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1972 

5) Освіта 

 Запорiзька державна iнженерна академiя; 1999; Економiка пiдприємства; 

Iнженер-економiст 

6) Стаж роботи (років) 

 27 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Запорiзьке ЛВУМГ фiлiї УМГ "Харкiвтрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз", 30019801, Головний 

бухгалтер 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 20.10.2014, обрано безстроково 

9) Опис 

 За звiтний перiод винагорода за виконання особою обов'язкiв головного бухгалтера 

склала 462,7 тис. грн. В натуральнiй формi винагорода не надавалась. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi особа обiймала протягом своєї 

дiяльностi: головний бухгалтер (Запорiзьке ЛВУМГ фiлiї УМГ "Харкiвтрансгаз" ДК 

"Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України"), головний бухгалтер (Запорiзьке ЛВУМГ фiлiї УМГ 

"Харкiвтрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз"), член Правлiння (ПАТ "Запорiжкран"), Заступник голови 

Правлiння (ПРАТ "Запорiжкран"). 
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1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Булава Микола Олександрович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1960 

5) Освіта 

 Запорiзький гiдроенергетичний технiкум; 1979; Монтаж та експлуатацiя 

гiдроенергетичних установок, гiдротехнiк 

6) Стаж роботи (років) 

 40 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Запорiжкран", 00110728, Старший майстер 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 21.04.2015, обрано до 24.04.2018 

9) Опис 

 Член Наглядової ради є акцiонером. За звiтний перiод винагорода за виконання обов'язкiв 

члена наглядової ради не виплачувалась. В натуральнiй формi винагорода не надавалась. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк посад, яка особа 

обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: старший майстер (ПАТ "Запорiжкран"). 

 

1) Посада 

 Заступник голови Правлiння 

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

 Терьошин Федiр Сергiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1982 

5) Освіта 

 Запорiзький нацiональний технiчний унiверситет; 2005; Колiснi i гусеничнi транспортнi 

машини; Магiстр з iнженерної механiки 

6) Стаж роботи (років) 

 9 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Запорiжкран", 00110728, Член Правлiння 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 21.12.2017, обрано до 17.04.2018 

9) Опис 

 За звiтний перiод винагорода за виконання обов'язкiв Заступника голови Правлiння не 

виплачувалась. В натуральнiй формi винагорода не надавалась. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти 

рокiв: начальник вiддiлу контролю якостi, член Правлiння (ПАТ "Запорiжкран"). 

 

1) Посада 

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

 Бувайло Наталiя Якiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1972 

5) Освіта 

 Запорiзька державна iнженерна академiя; 1999; Економiка пiдприємства; 

Iнженер-економiст 

6) Стаж роботи (років) 

 27 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Запорiжкран", 00110728, Головний бухгалтер 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 21.12.2017, обрано до 17.04.2018 

9) Опис 

 За звiтний перiод винагорода за виконання обов'язкiв члена Правлiння не виплачувалась. 

В натуральнiй формi винагорода не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний 

бухгалтер (Запорiзьке ЛВУМГ фiлiї УМГ "Харкiвтрансгаз" ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз 

України"), головний бухгалтер (Запорiзьке ЛВУМГ фiлiї УМГ "Харкiвтрансгаз" ПАТ 

"Укртрансгаз"), головний бухгалтер (ПАТ "Запорiжкран"), Заступник голови Правлiння (ПРАТ 

"Запорiжкран"). 

 

1) Посада 

 Член Правлiння 

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

 Люкiн Сергiй Володимирович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1968 

5) Освіта 

 Запорiзький iндустрiальний iнститут; 1992; Промислова електронiка; Iнженер 

електронної технiки 

6) Стаж роботи (років) 

 28 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Запорiжкран", 00110728, Начальник вiддiлу iнформацiї 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 21.12.2017, обрано до 17.04.2018 

9) Опис 

 За звiтний перiод винагорода за виконання обов'язкiв члена Правлiння не виплачувалась. 

В натуральнiй формi винагорода не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник 

вiддiлу iнформацiї (ПАТ "Запорiжкран"). 

 

1) Посада 

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

 Рибенок Наталiя Вiкторiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1987 

5) Освіта 

 Запорiзька державна iнженерна академiя; 2009; Металургiя чорних металiв; 

Iнженер-металург 

6) Стаж роботи (років) 

 9 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Запорiжкран", 00110728, Начальник вiддiлу персоналу 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 21.12.2017, обрано до 17.10.2021 

9) Опис 

 За звiтний перiод винагорода за виконання обов'язкiв члена Правлiння не виплачувалась. 

В натуральнiй формi винагорода не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний 

спецiалiст сектору правового забезпечення (Державне управлiння охорони навколишнього 

природного середовища в Запорiзькiй областi), головний спецiалiст сектору правового та 

кадрового забезпечення (Департамент екологiї та природних ресурсiв ЗОДА), начальник вiддiлу 

кадрiв (ПрАТ "УкрНДIОГаз"), начальник вiддiлу персоналу (ПАТ "Запорiжкран"). 

 

1) Посада 

 Голова Наглядової ради 

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

 Густавссон Андерс Хакан (Gustavsson Anders Hakan) 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1964 

5) Освіта 

 Linkоping Institute of Technology; 1991; MSc in Mechanical Engineering 

6) Стаж роботи (років) 

 27 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Konecranes PLC, 0942718-2, Senior Vice President 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 24.04.2018, обрано до 24.04.2021 

9) Опис 

 Голова Наглядової ради є представником акцiонера ПРАТ "ЗАПОРIЖЖЯ КРАН 

ХОЛДИНГ" (iдентифiкацiйний код юридичної особи - 33528158). За звiтний перiод винагорода 

за виконання обов'язкiв голови Наглядової ради не виплачувалась. В натуральнiй формi 

винагорода не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Vice President Operations (Atlas 

Copco Secoroc AB (Sweden),  Senior Vice President (Konecranes PLC). На iнших пiдприємствах 

обiймає посади: Senior Vice President (Konecranes PLC, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 

0942718-2, мiсцезнаходження: FI-05830, Фiнляндiя, м. Хювинкяя, Конеенкату 8). 
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1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Торккi Аско Антеро (Torkki Asko Antero) 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1961 

5) Освіта 

 Turku School of Economics and Business Administration; 1990; Accounting, Master of Science 

(Economics) 

6) Стаж роботи (років) 

 28 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Konecranes Finland Corporation, 0950895-1, Managing Director 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 24.04.2018, обрано до 24.04.2021 

9) Опис 

 Член Наглядової ради є представником акцiонера ПРАТ "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" 

(iдентифiкацiйний код юридичної особи - 20013200). За звiтний перiод винагорода за виконання 

обов'язкiв члена Наглядової ради не виплачувалась. В натуральнiй формi винагорода не 

надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк посад, якi 

особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: VP, Finance, BA Equipment at (Konecranes Group); 

Managing Director, VP, Finance, Industrial Equipment (Konecranes Finland Corporation). На iнших 

пiдприємствах обiймає посади: Managing Director, VP, Finance, Industrial Equipment (Konecranes 

Finland Corporation, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 0950895-1, мiсцезнаходження: 

FI-05830, Фiнляндiя, м. Хювинкяя, Конеенкату 8). 

 

1) Посада 

 Заступник голови Правлiння 

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

 Бувайло Наталiя Якiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1972 

5) Освіта 

 Запорiзька державна iнженерна академiя; 1999; Економiка пiдприємства; 

Iнженер-економiст 

6) Стаж роботи (років) 

 27 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Запорiжкран", 00110728, Головний бухгалтер 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 17.04.2018, обрано до 17.10.2021 

9) Опис 

 За звiтний перiод винагорода за виконання обов'язкiв Заступника голови Правлiння не 

виплачувалась. В натуральнiй формi винагорода не надавалась. Непогашеної судимостi за 
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корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти 

рокiв: головний бухгалтер (Запорiзьке ЛВУМГ фiлiї УМГ "Харкiвтрансгаз" ДК "Укртрансгаз" 

НАК "Нафтогаз України"), головний бухгалтер (Запорiзьке ЛВУМГ фiлiї УМГ "Харкiвтрансгаз" 

ПАТ "Укртрансгаз"), головний бухгалтер (ПАТ "Запорiжкран"), член Правлiння (ПРАТ 

"Запорiжкран"). 
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи  

 Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейо-вані іменні 

1 2 3 4 5 6 7 

Голова Ревiзiйної 

комiсiї 

Тучинський 

Валентин 

Валентинович 

- 2 0,0001 2 0 

Голова Наглядової 

ради 

ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"ЗАПОРIЖЖЯ 

КРАН ХОЛДИНГ" 

33528158 1 476 357 80,5837 1 476 357 0 

Член Наглядової 

ради 

ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"КОНЕКРЕЙНС 

УКРАЇНА" 

20013200 180 541 9,8544 180 541 0 

Голова Правлiння Плясов Сергiй 

Вячеславович 

- 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 

Iванова Олена 

Миколаївна 

- 2 0,0001 2 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 

Станков Василь 

Степанович 

- 404 0,0221 404 0 

Головний 

бухгалтер 

Бувайло Наталiя 

Якiвна 

- 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Булава Микола 

Олександрович 

- 100 0,0055 100 0 

Заступник голови 

Правлiння 

Терьошин Федiр 

Сергiйович 

- 0 0 0 0 

Член Правлiння Бувайло Наталiя 

Якiвна 

- 0 0 0 0 

Член Правлiння Люкiн Сергiй 

Володимирович 

- 0 0 0 0 



39 
 

Член Правлiння Рибенок Наталiя 

Вiкторiвна 

- 0 0 0 0 

Голова Наглядової 

ради 

Густавссон 

Андерс Хакан 

(Gustavsson Anders 

Hakan) 

- 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Торккi Аско 

Антеро (Torkki 

Asko Antero) 

- 0 0 0 0 

Заступник голови 

Правлiння 

Бувайло Наталiя 

Якiвна 

- 0 0 0 0 

Усього 1 657 406 90,4659 1 657 406 0 
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VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

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 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Губенко Олександр Олександрович 0,0002 

Дiкарєв Микола Володимирович 0 

Єфiменко Вячеслав Кузьмич 0,0005 

Коляда Володимир Iванович 0 

Наталенко Анатолiй Васильович 0,0202 

Орєшкiн Олександр Серафимович 0,0055 

Палець Сергiй Iванович 0,0528 

Станков Василь Степанович 0,0221 

Ткалич Михайло Андрiйович 5,7946 

Чернiков Володимир Сергiйович 0,0069 

Усього 5,9028 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 

Планами розвитку емiтента є: 

1. Зниження рiвня витрат.  

2. Збiльшення споживчих якостей та конкурентоспроможностi продукцiї.  

3. Оптимiзацiя процесiв забезпечення енергоресурсами та сировиною. 

Планується встановлення нових верстатiв, розширення або удосконалення основних засобiв.  

На наступний перiод емiтент планує освоїти 9,7 млн. грн. iнвестицiй в новi або модернiзацiю 

вже iснуючих об'єктiв. 

Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щодо розширення виробництва, реконструкцiї, 

полiпшення фiнансового стану спрямована на технiчне переобладнання виробництва, оновлення 

основних засобiв i виробничих потужностей, дотримання чинного законодавства, виконання 

виробничої програми та органiзацiйно-технiчних засобiв в межах запланованого фiнансування. 

Згiдно виробничо-фiнансової програми емiтент планує в 2019 роцi виробити та реалiзувати 

продукцiї на суму 620,5 млн. грн. Для забезпечення успiшної роботи в 2019 роцi намiченi 

технiчнi заходи для полiпшення технiко-економiчних показникiв економiї енергетичних i 

сировинних ресурсiв, полiпшення умов працi. 

Загальним напрямком стратегiчного розвитку емiтента є посилення конкурентних позицiй на 

ринку кранобудування. 
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2. Інформація про розвиток емітента 

Загальна iнформацiя про пiдприємство 

 

Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький завод важкого кранобудування" - спецiалiзоване 

пiдприємство по виробництву мостових, козлових та кранiв спецпризначення. Пiдприємство 

займається виробництвом пiдiймального та такелажного обладнання, виробництвом металевих 

конструкцiй рiзної складностi та вантожопiдiймальностi. 

 

Основною стратегiєю пiдприємства є надання своїм клiєнтам високоякiсної продукцiї та 

найкращого сервiсу. Пiдприємство чiтко додержується та постiйно удосконалює технологiчнi 

процеси, гарантує якiсть продукцiї, чiтке виконання договiрних зобов`язань, орiєнтується на 

потреби ринку та впроваджує сучаснi механiзми управлiння. 

 

ПРАТ "Запорiжкран" прагне надавати своїм клiєнтам високоякiсну продукцiю та найкращiй 

сервiс. Пiдприємство чiтко додержується та постiйно удосконалює технологiчнi процеси, 

гарантує якiсть продукцiї, чiтке виконання договiрних зобов`язань, орiєнтується на потреби 

ринку та впроваджує сучаснi механiзми управлiння. За 2018 рiк санкцiй за постачання неякiсної 

продукцiї вiд споживачiв не надходило. 

 

Технiчне переозброєння й реконструкцiя, освоєння нових видiв продукцiї, полiпшення якостi - 

це прiоритетнi напрямки розвитку ПРАТ "Запорiжкран".  

 

На пiдприємствi дiє сертифiкована iнтегрована система менеджменту (IСМ) яка включає до себе 

3 стандарти: 

 

- ISO 9001:2008 - Система менеджменту якостi, 

 

- BS OHSAS 18001:2007 - Системи менеджменту безпеки та охорони здоров'я, 

 

- ISO 14001:2004 - Системи екологiчного менеджменту 

 

У 2018 роцi на ПРАТ "Запорiжкран" був успiшно проведений зовнiшнiй рiчнiй сертифiкацiйний 

аудит iнтегрованої системи менеджменту корпоративним сертифiкацiйним органом DNV GL на 

вiдповiднiсть вимогам стандартiв ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 та OHSAS 18001:2007. 

 

За цей же перiод компанiєю TMS ТОВ "Технiчнi та Управлiнськi послуги" був проведений 

щорiчний наглядовий аудит на вiдповiднiсть вимогам EN 1090-1 "Виробництво сталевих та 

алюмiнiєвих металоконструкцiй" та Iнститутом електрозварювання iм. Є.О. Патона НАН 

України був проведений технiчний нагляд на вiдповiднiсть вимогам ISO 3834-2 "Системи 

менеджменту якостi в зварювальних процесах". 

 

 

 

Опис дiяльностi 

 

Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький завод важкого кранобудування" здiйснює свою 

дiяльнiсть на територiї України та розташоване у м. Запорiжжя за адресою: вул. Кияшка, 16-А. 

Свою дiяльнiсть ПРАТ "Запорiжкран" не здiйснює на територiях iнших країн. 
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Пiдприємства, що входять до транснацiональної корпорацiї Konecranes, прямо або 

опосередковано є власниками акцiй ПРАТ "Запорiжкран". Корпорацiя Konecranes є одним з 

лiдерiв свiтового кранобудування i завоювала провiдне положення на вказаному ринку завдяки 

використанню передових технологiй виробництва, бездоганнiй якостi, високому рiвню безпеки 

та надiйностi своєї продукцiї а також, її економiчностi. 

 

Продукцiя ПРАТ "Запорiжкран" складається з: 

 

- Портових кранiв - пiдприємство виготовляє такi типи портових кранiв - портальнi крани 

"МАРК", контейнернi перевантажувачi на пневмоколiсному ходi RTG, контейнернi 

перевантажувачi на рельсовiй ходi RMG, причальнi контейнернi перевантажувачi STS; 

 

- Спецiальних кранiв - пiдприємство виготовляє такi типи кранiв - модульнi крани, та крани 

виготовленi по специфiкацiї замовника що дозволяє пропонувати рiзнi оптимальнi варiанти 

вiдповiдно потребам замовника; 

 

- Стандартних компонентiв - пiдприємство виготовляє такi види стандартних компонентiв до 

вантажопiдiймальних механiзмiв - кiнцевi балки та ходовi частини, вали, осi та корпуси 

пiдшипникiв; 

 

- Стандартних кранiв - пiдприємство виготовляє мостовi крани СХТ   в однобалочному та 

двохбалочному виконаннi; 

 

- Важких компонентiв - пiдприємство виготовляє ходовi вiзки до RMG кранiв, вантажнi вiзки до 

RMG та LV кранiв, вантажопiдiймальнi траверси; 

 

- Важких кранiв - пiдприємство виготовляє електричнi мостовi крани; 

 

- Автонавантажувачiв. 

 

Плодотворна спiвпраця з Konecrаnes  дозволила ПРАТ "Запорiжкран" втроє збiльшити об'єм 

продукцiї, що випускається. Дозволяє проводити модернiзацiю виробництва. Так були створенi 

дiльницi збирання балок коробчатого перетину, виробництво стандартних компонентiв. Для 

виробництва були закупленi та введенi в дiю сучаснi та технологiчнi зварювальнi апарати 

Kempi, мобiльна розточно-ротацiйна зварювальна установка Supercombinata, рiзнi види  

вимiрювальних приладiв та iнструментiв високого класу точностi.  

 

В своїй постiйнiй дiяльностi ПРАТ "Запорiжкран" використовує велику кiлькiсть верстатiв та 

устаткування: такi як газорiзальна установка Messer (Нiмеччина), установка плазмового рiзання 

Microstep (Словаччина), лiнiя дробеструйної очистки листiв металу до рiзання Gostol TST 

(Словенiя), стрiчко пильний верстат Behringer HBP800. Для механiчної обробки виробiв та 

деталей використовуються верстати з числовим програмним керування та великим класом 

точностi - такi як обробний центр 20KCU 12000 ZAYER, верстат вертикально-фрезерний TOSS 

FNV2C, верстат розточувальний TOS WHN(Q)13CNC. Для розширення можливостей 

виробництва то прискорення процесiв механiчної обробки в 2018 роцi був придбаний ще один 

верстат розточувальний TOS WD 130A з ЧПК, який позволить ПРАТ "Запорiжкран" прискорити 

час виконання замовлень, що в свiй час наддасть можливiсть збiльшити об'єм виробництва.   

 

Для фарбування металевих конструкцiй використовуються дробеструйно фарбувальнi камери 



43 
 

PK-01/08 PEKOTEK стацiонарна, камера дробеструйно-фарбувальна пересувна KDF-40/PL-5 

(Фiнляндiя), ECO A.M.C та PC BE 2475 G/P GETRASUR (Францiя)  а також фарбувальнi 

апарати Graco. 

 

Для удосконалення облiку електричної енергiї була введена в дiю система технiчна облiку 

споживання електроенергiю в виробничих цехах, що дозволяє вiдстежувати споживання та 

впроваджувати економiю електричних ресурсiв. 

 

Основними ринком збуту є зовнiшнiй ринок. ПРАТ "Запорiжкран" бiльш нiж 99% своєї 

продукцiї постачає за кордон. Основним покупцем металевих конструкцiй та кранiв є 

пiдприємства, що входять до транснацiональної корпорацiї Konecranes. 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 

Емiтент у 2018 роцi не укладав деривативiв та не вчиняв правочинiв щодо похiдних цiнних 

паперiв. 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю 

та управлiння ризиками в товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi 

внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи. 

Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. Менеджмент приймає 

рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi 

ресурси. 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 

Основними ризиками в дiяльностi емiтента є: 

- виробничо-технологiчнi ризики, якi виникають пiд час виробництва продукцiї (ризики 

пов`язанi з виникненням аварiйних ситуацiй, iснуючими умовами працi, використанням 

виробничого обладнання, людським фактором);  

- ризики пов`язанi iз забезпечення сировиною та матерiалами (зрив поставок сировини та 

матерiалiв на виробництво основних видiв продукцiї, значне пiдвищення цiн на них, аварiйнi 

ситуацiї на пiдприємствах постачальникiв); 

- старiння основних фондiв i зменшення виробничих потужностей. Ступiнь зносу основних 

засобiв складає 80,7 %, що є стримуючим фактором у застосуваннi новiтнiх технологiй та 

пiдвищеннi якостi продукцiї, яка випускається пiдприємством. Мiнiмiзувати цей ризик можна 

шляхом постiйних поточних та капiтальних ремонтiв, а також придбанням нових основних 

фондiв; 

- ризики пов`язанi iз збутом продукцiї (воєнними дiями на Сходi країни); 

- пiдвищення тарифiв на послуги природних монополiй: зростання цiн на природний газ, на 

електроенергiю, зростання цiн на сировину є практично непрогнозованими та призводить до 

зростання собiвартостi продукцiї, що зменшує можливiсть збуту; 

- погiршення стану державних фiнансiв, волатильностi фiнансових ринкiв, нелiквiдностi ринкiв 

капiталу, пiдвищення темпiв iнфляцiї та девальвацiї нацiональної валюти по вiдношенню до 

основних iноземних валют; 



44 
 

- невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для 

емiтента та його контрагентiв, що може вплинути на  фiнансовий стан, результати дiяльностi та 

економiчнi перспективи пiдприємства. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

 

1) посилання на: 

 

Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 

Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. 

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, товариство не зобов'язане мати власний 

кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання 

затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до 

виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО 

КРАНОБУДУВАННЯ" кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, 

посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не 

наводиться. 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 

Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 

юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося 

рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ" 

на фондових бiржах не торгуються. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних 

осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться. 

Товариство керується Рiшенням НКЦПФР № 955 вiд 22.07.2014 р. "Про затвердження 

принципiв корпоративного управлiння", що знаходиться у публiчному доступi за посиланням: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr955863-14. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 

Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, 

застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що 

застосовуються товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та 

Статутом товариства. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується. 

 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 

Вiдповiдно до Рiшення НКЦПФР № 955 вiд 22.07.2014 р. "Про затвердження принципiв 

корпоративного управлiння" товаристово застосовує наступнi принципи корпоративного 

управлiння: 

- зазначенi у статтi 1 роздiлу II; 
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- зазначенi у статтi 2 роздiлу II, крiм пп. "б" п. 2.2, п. 2.3, п. 2.4, п. 2.8, п. 2.9; 

- зазначенi у статтi 3 роздiлу II, крiм п. 3.1.5, п. 3.1.6, п. 3.1.12 - п. 3.1.16, перших двох речень п. 

3.2.6, першого речення п. 3.2.7, п. 3.2.8, п. 3.3.4, п. 3.3.5; 

- зазначенi у статтi 4 роздiлу II, крiм пп. "в" - "г" п. 4.4.1; 

- зазначенi у статтi 5 роздiлу II, крiм пп. "б" - "в" п. 5.1.1, останнього речення п. 5.4; 

- зазначенi у статтi 6 роздiлу II, крiм п. 6.3. 

Незастосування зазначених положень обумовлено вiдсутнiстю певних iнституцiй в 

корпоративнiй практицi емiтента. 

Вiдхилень вiд принципiв корпоративного управлiння, затверджених Рiшенням НКЦПФР № 955 

вiд 22.07.2014 р. "Про затвердження принципiв корпоративного управлiння", що застосовуються 

товариством, протягом звiтного перiоду не зафiксовано. 

Iнша iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не 

наводиться, оскiльки товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не 

користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй. 

 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 24.04.2018 

Кворум зборів 99,994 

Опис Проект порядку денного та порядок денний зборiв були затвердженi 

Наглядовою радою товариства. Пропозицiй до порядку денного вiдповiдно 

до ст. 38 Закону України "Про акцiонернi товариства" не надходило. 

Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення: 

Питання 1. Звiт Правлiння про пiдсумки дiяльностi товариства в 2017 роцi 

та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 

Прийняте рiшення: Затвердити звiт Правлiння про пiдсумки дiяльностi 

товариства в 2017 роцi. Роботу Правлiння за звiтний перiод визнати 

задовiльною. 

Питання 2. Звiт Наглядової ради за 2017 рiк та прийняття рiшення за 

наслiдками його розгляду. 

Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради за 2017 рiк. Роботу 

Наглядової ради за звiтний перiод визнати задовiльною. 

Питання 3: Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк та прийняття рiшення за 

наслiдками його розгляду. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 

2017 рiк. 

Прийняте рiшення: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк. Роботу 

Ревiзiйної комiсiї за звiтний перiод визнати задовiльною. Затвердити 

висновок Ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк. 

Питання 4. Затвердження рiчного звiту товариства за 2017 рiк. 

Прийняте рiшення: Затвердити фiнансову звiтнiсть за 2017 рiк у складi: 

- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2017 року (форма 1); 

- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2017 рiк 

(форма 2); 

- Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2017 рiк (форма 3); 

- Звiт про власний капiтал за 2017 рiк (форма 4); 

- Примiтки до фiнансових звiтiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року. 
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Питання 5. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2017 рiк. 

Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за 2017 рiк. 

Прийняте рiшення: У зв'язку з вiдсутнiстю чистого прибутку за 2017 рiк, за 

минулi перiоди, наявнiстю непокритого збитку станом на 31.12.2017 р., 

вiдсутнiстю резервного капiталу, дивiденди за 2017 рiк не нараховувати i 

не виплачувати. 

Питання 6. Про змiну типу, найменування та мiсцезнаходження 

товариства. 

Прийняте рiшення: Змiнити тип товариства з публiчного акцiонерного 

товариства на приватне акцiонерне товариство. Змiнити найменування 

товариства з ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ 

ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО 

КРАНОБУДУВАННЯ". Змiнити скорочене найменування товариства з 

ПАТ "ЗАПОРIЖКРАН" на ПРАТ "ЗАПОРIЖКРАН". Змiнити 

мiсцезнаходження товариства з 69015, Україна, Запорiзька обл., мiсто 

Запорiжжя, вулиця Кияшка, будинок 16-А на 69041, Україна, Запорiзька 

обл., мiсто Запорiжжя, вулиця Кияшка, будинок 16-А. Уповноважити 

Голову Правлiння товариства самостiйно або доручивши це iншим особам 

у порядку, встановленому чинним законодавством України, здiйснити дiї 

та вжити всiх iнших необхiдних заходiв, пов'язаних зi змiною типу, 

найменування та мiсцезнаходження товариства. 

Питання 7. Про внесення змiн до Статуту товариства шляхом його 

викладення у новiй редакцiї у зв'язку з приведенням дiяльностi товариства 

у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". 

Прийняте рiшення: Внести змiни до Статуту товариства шляхом 

викладення його у новiй (четвертiй) редакцiї. Доручити пiдписати Статут 

товариства в новiй (четвертiй) редакцiї Головi зборiв та Секретарю зборiв. 

Уповноважити Голову Правлiння товариства забезпечити здiйснення 

державної реєстрацiї змiн до Статуту товариства в новiй (четвертiй) 

редакцiї самостiйно або доручивши це iншим особам у порядку, 

встановленому чинним законодавством України. 

Питання 8. Затвердження положень про Загальнi збори, Наглядову раду, 

Правлiння та Ревiзiйну комiсiю товариства. 

Прийняте рiшення: Затвердити у новiй редакцiї положення про Загальнi 

збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю товариства. 

Питання 9. Про припинення повноважень та обрання Наглядової ради 

товариства. 

Прийняте рiшення: Обрати до складу Наглядової ради товариства 

наступних осiб: Густавссон Андерс Хакан - представник акцiонера ПРАТ 

"ЗАПОРIЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ", Торккi Аско Антеро - представник 

акцiонера ПРАТ "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА". 

Питання 10. Затвердження умов договорiв (контрактiв), що укладатимуться 

з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання 

особи, яка уповноважується на пiдписання вказаних договорiв 

(контрактiв). 

Прийняте рiшення: Встановити, що Голова та член Наглядової ради 

виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi. Затвердити умови 

договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Голову 
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Правлiння товариства в якостi особи, яка уповноважується на пiдписання 

вказаних договорiв. 

Питання 11. Про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї товариства. 

Прийняте рiшення: Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї 

товариства, обраної 10.04.2014 року Загальними зборами товариства 

(Протокол № 24 вiд 10.04.2014 року). 

Питання 12. Про вчинення значних правочинiв. 

Прийняте рiшення: Прийняти рiшення про попереднє надання згоди на 

вчинення товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятися 

товариством як з резидентами, так i з нерезидентами України, протягом не 

бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, тобто у перiод з 

24.04.2018 року по 23.04.2019 року включно, iз наступними параметрами: 

- характер правочинiв - будь-якi договори iз зазначених у пiдроздiлi 1 

роздiлу III книги п'ятої Цивiльного кодексу України у редакцiї станом на 

дату прийняття цього рiшення, а також договори гарантiї (щодо залучення 

гарантiй вiд фiнансових установ та/або iнших суб'єктiв), застави, iпотеки 

(за якими товариство виступає заставодавцем, iпотекодавцем), поруки, 

iншi договори забезпечення, за якими товариство надає забезпечення 

вiдповiдним контрагентам, включаючи угоди щодо продовження чи 

внесення змiн до укладених ранiше договорiв; 

- гранична сукупна вартiсть - 2 000 000 тис. грн. або еквiвалент у iноземнiй 

валютi станом на дату укладення вiдповiдного договору або угоди щодо 

продовження чи внесення змiн до укладеного ранiше договору. 

Надати повноваження Головi Правлiння товариства або - у випадках, 

встановлених Статутом товариства - Заступнику голови Правлiння 

товариства приймати рiшення щодо вчинення зазначених вище правочинiв, 

визначення їх iстотних умов, укладати та пiдписувати вiд iменi товариства 

вiдповiднi договори або угоди щодо продовження чи внесення змiн до 

укладених ранiше договорiв. 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

 

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 

відсотками акцій 
 X 
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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 

(зазначити) 

 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(зазначити) 

Позачерговi загальнi збори у звiтному перiодi не скликалися 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування 

(так/ні)?  ні 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги 

сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 

простих акцій товариства  

 

Інше (зазначити) 

Позачерговi загальнi 

збори у звiтному 

перiодi не скликалися 

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення:  

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення:  
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4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

 

Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 2 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

З питань аудиту  X 

З питань призначень  X 

З винагород  X 

Інше (зазначити) У складi Наглядової ради комiтетiв не створено 

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:  

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:  

 

Персональний склад наглядової ради  

 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 

Густавссон Андерс Хакан 

(Gustavsson Anders Hakan) 

Голова Наглядової ради  X 

Опис: Обрано членом Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 

24.04.2018 р. (Протокол Загальних зборiв № 28 вiд 24.04.2018 р.) 

термiном на 3 роки, Головою Наглядової ради обраний членами 

Наглядової ради на їхньому засiданнi 24.04.2018 р. (протокол 

Наглядової ради вiд 24.04.2018 р.). 

Торккi Аско Антеро 

(Torkki Asko Antero) 

Член Наглядової ради  X 

Опис: Обрано членом Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 

24.04.2018 р. (Протокол Загальних зборiв № 28 вiд 24.04.2018 р.) 

термiном на 3 роки. 

 

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 
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Інше (зазначити) 

Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа, яка 

має повну дiєздатнiсть. До складу Наглядової ради обираються 

акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси, та/або 

незалежнi директори. 

X  

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
 X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 

 

Дата засiдання Загальний опис прийнятих рiшень 

17.01.2018 р. Проведення чергових Загальних зборiв товариства 

29.01.2018 р. Обрання аудитора товариства 

06.04.2018 р. Затвердження порядку денного чергових Загальних зборiв товариства та                                                        

бюлетенiв для голосування 

17.04.2018 р. Обрання Голови i членiв Правлiння товариства 

19.04.2018 р. Затвердження перелiку кандидатiв до складу Наглядової ради товариства 

24.04.2018 р. Обрання Голови Наглядової ради товариства 

26.12.2018 р. Обрання аудитора товариства 

 

Як 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) 
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Інформація про виконавчий орган 

 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Станом на дату складання цього звiту до 

складу Правлiння входять: Плясов Сергiй 

Вячеславович - Голова Правлiння, Бувайло 

Наталiя Якiвна - Заступник голови Правлiння, 

Рибенок Наталiя Вiкторiвна - член Правлiння. 

Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту, 

виконавчим органом товариства, який 

здiйснює управлiння його поточною 

дiяльнiстю, є Правлiння (колегiальний 

виконавчий орган). Правлiння розглядає та 

вирiшує усi питання дiяльностi товариства, 

крiм тих, якi вiднесенi Статутом та 

Положеннями товариства до компетенцiї 

Загальних зборiв, Наглядової ради або 

Ревiзiйної комiсiї товариства. 

Опис Протягом 2018 року засiдання Правлiння не 

вiдбувалися. 

 

Примітки 

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  

Кількість членів ревізійної комісії 0 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 припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так так ні ні 
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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 

ні 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) Iншi положення товариства вiдсутнi 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

 

Інформація про 

діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Інформаці

я 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-с

торінці 
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йній базі 

даних 

Національ

ної комісії 

з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку про 

ринок 

цінних 

паперів 

або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність 

з 

оприлюдн

ення 

регульова

ної 

інформації 

від імені 

учасників 

фондового 

ринку 

акціонерно

му 

товаристві 

а акціонерн

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотками та більше 

статутного капіталу 

ні так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 

документи 
ні ні так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні так так так так 

 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 
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Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 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 незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 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 

відсотками голосів 
 X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 
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юридичної особи - 

нерезидента) 

1 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "КОНЕКРЕЙНС 

УКРАЇНА" 

20013200 9,8544 

2 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖЖЯ 

КРАН ХОЛДИНГ" 

33528158 80,5837 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

1 832 080 175 084 Вiдповiдно до даних останнього 

реєстру власникiв акцiй товариства, 

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЗЬКИЙ 

ЗАВОД ВАЖКОГО 

КРАНОБУДУВАННЯ" складає 

1656996 штук, що становить 

90,4434% вiд загальної кiлькостi 

акцiй товариства. 

Iншi власники не уклали з обраною 

емiтентом депозитарною установою 

договору про обслуговування 

рахунка в цiнних паперах вiд 

власного iменi та не здiйснили 

переказ належних їм прав на цiннi 

папери на свiй рахунок у цiнних 

паперах, вiдкритий в iншiй 

депозитарнiй установi. Тому 

вiдповiдно до п. 10 Прикiнцевих та 

перехiдних положень Закону 

України "Про депозитарну систему 

України" та Листа Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку №08/03/18049/НК 

вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не 

враховуються при визначеннi 

кворуму та при голосуваннi в 

органах емiтента. 

Iнших обмежень прав участi та 

голосування акцiонерiв на 

Загальних зборах товариства немає. 

13.10.2014 
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8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 

звільнення 

 

Вiдповiдно до Статуту, членом Наглядової ради товариства може бути лише фiзична особа, яка 

має повну дiєздатнiсть. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння та/або 

членом Ревiзiйної комiсiї товариства. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або 

особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв), та/або незалежнi 

директори. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється виключно шляхом кумулятивного 

голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. 

Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами, за 

винятком випадкiв, встановлених законом. Кiлькiсний склад Наглядової ради становить двi 

особи. Голова Наглядової ради товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа 

простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в 

будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. 

Загальнi збори можуть в будь-який час та з будь-яких пiдстав (причин) прийняти рiшення про 

дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових 

членiв. Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може 

бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час у порядку, 

встановленому законом, Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду. Без рiшення 

Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються у порядку, встановленому 

законом, Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду. 

Вiдповiдно до Статуту, членом Правлiння може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну 

дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї. Кiлькiсний склад Правлiння 

становить три особи. До складу Правлiння входять Голова та члени Правлiння. Правлiння 

створюється Наглядовою радою. Строк, на який воно обирається/призначається, визначається в 

рiшеннi про його обрання/призначення. Заступник голови Правлiння може бути обраний 

Наглядовою радою з числа членiв Правлiння у будь-який момент, у тому числi при обраннi 

нового складу Правлiння. 

Наглядова рада вправi прийняти рiшення щодо дострокового припинення повноважень Голови 

та/або члена (членiв) Правлiння товариства та обрання вiдповiдно нового Голови та/або члена 

(членiв) Правлiння. Повноваження Голови Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової 

ради лише за умови одночасного прийняття рiшення про призначення нового Голови Правлiння 

або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. Без рiшення Наглядової ради 

повноваження Голови чи члена Правлiння припиняються у випадках, встановлених чинним 

законодавством. 

Вiдповiдно до Статуту, для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 

товариства Загальнi збори можуть обирати Ревiзiйну комiсiю. Кiлькiсний склад Ревiзiйної 

комiсiї становить двi особи. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно 

шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть, на 

строк 3 (три) роки, якщо рiшенням Загальних зборiв не передбачено iнший строк повноважень. 

Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю 

голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя має право в будь-який час 

переобрати Голову Ревiзiйної комiсiї. 

По закiнченнi строку, на який вони були обранi, Голова та члени Ревiзiйної комiсiї, у випадку не 

обрання Загальними зборами нового складу Ревiзiйної комiсiї продовжують виконувати свої 

обов'язки до обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї. 
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9) повноваження посадових осіб емітента 

 

Вiдповiдно до Положення про Наглядову раду, члени Наглядової ради мають право: 

1)отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про дiяльнiсть товариства, необхiдну 

для виконання своїх функцiй, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копiї, а 

також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств товариства. Вищезазначена iнформацiя та 

документи надаються членам Наглядової ради за умови повiдомлення Голови Правлiння 

товариства не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв; 

2)бути присутнiми на засiданнях Правлiння товариства; 

3)заслухувати звiти Правлiння та посадових осiб товариства з окремих питань його дiяльностi; 

4)у встановленому порядку iнiцiювати залучення експертiв (спецiалiстiв) до аналiзу окремих 

питань дiяльностi товариства; 

5)у встановленому порядку вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради 

товариства; 

6)надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради товариства. 

Вiдповiдно до Положення про Наглядову раду, Голова Наглядової ради: 

1)органiзує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, 

затвердженого Наглядовою радою; 

2)скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, 

органiзує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради; 

3)координує дiяльнiсть членiв Наглядової ради, зв'язки їх мiж собою та з iншими органами 

управлiння та посадовими особами товариства; 

4)готує доповiдь та звiтує вiд iменi Наглядової ради перед Загальними зборами про дiяльнiсть 

Наглядової ради, загальний стан товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення 

мети товариства; 

5)пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами товариства; 

6)укладає вiд iменi товариства договiр з Головою, Заступником голови та членами Правлiння, 

якщо Наглядовою радою не уповноважено на це iншу особу; 

7)здiйснює iншi повноваження, передбаченi чинним законодавством України, Статутом 

товариства та цим Положенням. 

Вiдповiдно до Положення про Правлiння, члени Правлiння мають право: 

1)отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про товариство, необхiдну для 

виконання своїх функцiй; 

2)в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання 

поточної дiяльностi товариства; 

3)вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на 

засiданнi Правлiння товариства; 

4)вимагати скликання засiдання Правлiння товариства; 

5)надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння товариства; 

6)вимагати прийняття Правлiнням рiшення про звернення з вимогою щодо скликання 

позачергового засiдання Наглядової ради товариства. 

Вiдповiдно до Положення про Правлiння, в межах своєї компетенцiї Голова Правлiння: 

1)здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства та забезпечує виконання планiв його 

розвитку; 

2)представляє iнтереси товариства в органах державної влади та мiсцевого самоврядування, 

господарських товариствах, пiдприємствах, установах та органiзацiях, а також перед фiзичними 

особами; 

3)звертається до Наглядової ради з пропозицiями та надає iнформацiю щодо вчинення значних 

правочинiв чи правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, та пiдписує вказанi договори (угоди) 
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вiд iменi товариства за наявностi вiдповiдного рiшення Загальних зборiв або Наглядової ради, 

прийнятого в межах їх компетенцiї; 

4)вчиняє iншi правочини, укладає та пiдписує вiд iменi товариства договори (угоди); 

5)органiзує виконання виробничих програм, договiрних та iнших зобов'язань товариства; 

6)надає Наглядовiй радi пропозицiї щодо призначення або звiльнення членiв Правлiння; 

7)органiзує роботу Правлiння та розподiляє обов'язки мiж його членами; 

8)представляє на Загальних зборах та на засiданнях Наглядової ради товариства точку зору 

Правлiння; 

9)органiзує ведення та зберiгання протоколiв засiдань Правлiння; 

10)видає в межах своєї компетенцiї довiреностi на здiйснення дiй вiд iменi товариства; 

11)затверджує внутрiшнi документи товариства, крiм тих, затвердження яких вiднесено до 

компетенцiї Загальних зборiв або Наглядової ради; 

12)готує пропозицiї щодо змiн органiзацiйної структури товариства для розгляду Правлiнням; 

13)затверджує штатний розклад та посадовi iнструкцiї працiвникiв; 

14)визначає умови найму та оплати працiвникiв, приймає їх на роботу та звiльняє з роботи, 

застосовує засоби заохочення та накладає стягнення, притягає їх до матерiальної 

вiдповiдальностi; 

15)вiдкриває рахунки в банках та iнших фiнансових установах; 

16)виконує iншi обов'язки з органiзацiї забезпечення дiяльностi товариства, якщо це не 

вiднесено до компетенцiї iнших органiв товариства. 

Вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну комiсiю, Ревiзiйна комiсiя має право: 

1)отримувати вiд посадових осiб товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для 

належного виконання покладених на неї функцiй; 

2)отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв товариства щодо 

питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок; 

3)у встановленому порядку оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi 

цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; 

4)iнiцiювати проведення засiдання Правлiння та вимагати проведення позачергового засiдання 

Наглядової ради товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози 

суттєвим iнтересам товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами 

товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Правлiння та 

Наглядової ради товариства з правом дорадчого голосу; 

5)вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та 

недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства; 

6)у разi необхiдностi та у межах затвердженого Загальними зборами кошторису залучати для 

участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв; 

7)брати участь в Загальних зборах з правом дорадчого голосу. 

Вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну комiсiю, Голова Ревiзiйної комiсiї: 

1)органiзує роботу Ревiзiйної комiсiї; 

2)скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, 

органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; 

3)органiзує доведення результатiв проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам 

та Наглядовiй радi товариства; 

4)пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами управлiння та посадовими особами 

товариства 

5)здiйснює iншi повноваження, передбаченi чинним законодавством України, Статутом 

товариства та цим Положенням. 
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10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 

 

Нашим обов'язком вiдповiдно до вимог Закону про цiннi папери також є надання висновку щодо 

iнформацiї, зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння, а саме узгодження такої iнформацiї 

з фiнансовою звiтнiстю та нашими знаннями, отриманими пiд час перевiрки корпоративних та 

статутних документiв за звiтний перiод. 

 

Висновок щодо iнформацiї, зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння 

 

На пiдставi роботи, проведеної пiд час аудиту, на нашу думку, Звiт про корпоративне управлiння 

пiдготовлено вiдповiдно до вимог, викладених у частинi 3 ст. 40-1 Закону про цiннi папери. 

Вiдповiдно до додаткових вимог Закону про цiннi папери ми повiдомляємо, що iнформацiя у 

Звiтi про корпоративне управлiння стосовно: 

- опису основних характеристик внутрiшнього контролю i управлiння ризиками пiдприємства, 

- перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй пiдприємства, 

- будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах 

пiдприємства, 

- про порядок призначення та звiльнення посадових осiб пiдприємства, 

- повноваження посадових осiб пiдприємства 

узгоджується iз iнформацiєю, яка мiститься у фiнансовiй звiтностi, та нашими знаннями, 

отриманими пiд час перевiрки корпоративних та статутних документiв за звiтний перiод, що 

закiнчився 31.12.2018 року. 

Крiм того, пiд час аудиту Звiту про корпоративне управлiння ми перевiрили, що  iнформацiя, 

розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону про цiннi папери, а саме: 

- посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується пiдприємство, або на 

кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший 

кодекс корпоративного управлiння, який пiдприємство  добровiльно вирiшило застосовувати з 

розкриттям вiдповiдної iнформацiї про практику корпоративного управлiння, застосовувану 

понад визначенi законодавством вимоги. 

- про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах 

рiшень, 

- про персональний склад Наглядової ради та колегiального виконавчого пiдприємства, їхнiх 

комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на 

них рiшень розкрита у звiтi про корпоративне управлiння повнiстю у вiдповiдностi до вимог ст. 

40-1 Закону про цiннi папери. 

 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 

 

Аудит проведено Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Капiтал 

Аудит", номер  реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 4549. 

Аудит проводився на пiдставi договору вiд 26.12.2018 № 03/18, у строк з 04.02.2019 по 

06.03.2019. 

 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Черноус 

О.М. 

 

Вiд iменi ТОВ "АФ "Капiтал Аудит" аудитор Дядюра I.Г. 

 

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

 

06 березня 2019 року 

 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
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VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖЖЯ 

КРАН ХОЛДИНГ" 

33528158 69041, Запорізька 

обл., м. Запорiжжя, 

вул. Кияшка, 16-А 

1 476 357 80,5837 1 476 357 0 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "КОНЕКРЕЙНС 

УКРАЇНА" 

20013200 65049, Одеська обл., 

м. Одеса, вул. 

Фонтанська дорога, 

буд. 16, корп. 8, офiс 

9 

180 541 9,8544 180 541 0 

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

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Фiзична особа 106 161 5,7946 106 161 0 

Усього 1 763 059 96,2327 1 763 059 0 
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X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Акцiї iменнi простi 1 832 080 3,50 Кожний з Акцiонерiв має право: брати участь в 

управлiннi справами товариства, в порядку, 

визначеному законодавством України та Статутом, в 

тому числi бути присутнiм на Загальних зборах та 

користуватися на них правом голосу; брати участь у 

розподiлi прибутку вiд дiяльностi товариства та 

отримувати його частину (дивiденди); отримувати 

iнформацiю про всю дiяльнiсть товариства, 

знайомитися з даними бухгалтерського облiку i 

звiтностi, протоколами Загальних зборiв; на переважне 

придбання розмiщуваних товариством акцiй у 

кiлькостi, пропорцiйнiй частцi Акцiонера у статутному 

капiталi товариства на дату прийняття рiшення про 

розмiщення акцiй; на обов'язковий викуп належних 

йому акцiй товариством у випадках, передбачених 

законом; розпоряджатися своїми акцiями у порядку, 

передбаченому чинним законодавством i Статутом; 

вносити пропозицiї до порядку денного Загальних 

зборiв у порядку, передбаченому законом i Статутом; 

на переважне отримання продукцiї (послуг), що 

виробляється (надаються) товариством; призначати i 

вiдкликати представникiв на Загальних зборах; 

одержати у разi лiквiдацiї товариства частину вартостi 

майна товариства, що залишилося пiсля повного 

розрахунку за зобов'язаннями товариства, пропорцiйну 

частцi Акцiонера у статутному капiталi товариства; 

iншi права, визначенi законодавством України чи 

Статутом. 

Акцiонери товариства зобов'язанi: дотримуватися 

положень Статуту i виконувати рiшення Загальних 

зборiв та iнших органiв управлiння товариства; 

виконувати свої зобов'язання перед товариством, в 

тому числi i пов'язанi з майновою участю, а також 

оплачувати акцiї у розмiрi, порядку та засобами, 

передбаченими Статутом i рiшеннями Загальних 

немає 
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зборiв; не розголошувати комерцiйної таємницi та 

конфiденцiйної iнформацiї про дiяльнiсть товариства, 

вживати всi можливi заходи збереження 

конфiденцiйностi отриманої у зв'язку з дiяльнiстю 

товариства технiчної, фiнансової, комерцiйної та iншої 

iнформацiї, що складає комерцiйну таємницю 

товариства; надати товариству свою адресу та iншi 

контактнi данi, банкiвськi реквiзити, за якими 

товариство буде iнформувати, вести листування та 

проводити розрахунки з Акцiонером, а у випадку змiни 

зазначених даних - негайно повiдомити товариство; 

утримуватися вiд будь-якої дiяльностi, що може 

ускладнити виконання господарських завдань i завдати 

майнової чи iншої шкоди товариству; нести iншi 

обов'язки, якщо це передбачено законодавством 

України, Статутом, iншими правовими актами 

товариства, чи якщо вони взяти на себе Акцiонером 

добровiльно. 

Примітки: 

Наведено iнформацiю про цiннi папери, емiтованi ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ". 

Iнформацiя про акцiї iнших емiтентiв, що є у власностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ", не 

наводиться, оскiльки зазначених акцiй у власностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ" немає. 
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XI. Відомості про цінні папери емітента 

 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

 

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 Запорiзьке 

територiальне 

управлiння Державної 

комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового 

ринку 

UA4000114813 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

3,5 1 832 080 6 412 280 100 

Опис 

Чинне свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 21/08/1/11 видано 22.06.2018 року. Попереднi свiдоцтва № 354/08/1/98 вiд 13.07.1998 року, № 

25/08/1/05 вiд 19.09.2005 року, № 21/08/1/11 вiд 03.03.2011 року та № 21/08/1/11 вiд 18.01.2012 року втратили чиннiсть. Торгiвля цiнними 

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

здiйснюється. Публiчну пропозицiю щодо цiнних паперiв емiтента не здiйснено. Фактiв включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з 

бiржового реєстру фондової бiржi, додаткових емiсiй та дострокових погашень цiнних паперiв емiтента протягом звiтного перiоду не було. 
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10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 

 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

03.03.2011 21/08/1/11 UA4000114813 1 832 080 6 412 280 1 656 996 0 0 

Опис: 

Вiдповiдно до даних останнього реєстру власникiв акцiй товариства, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ" складає 1656996 штук, що становить 90,4434% вiд загальної кiлькостi акцiй товариства. Iншi власники не 

уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав 

на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до п. 10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України 

"Про депозитарну систему України" та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не враховуються 

при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на Загальних зборах товариства немає. 
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XIII. 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, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 254 458 202 362 0 0 254 458 202 362 

  будівлі та споруди 216 717 173 971 0 0 216 717 173 971 

  машини та обладнання 33 188 24 445 0 0 33 188 24 445 

  транспортні засоби 2 396 2 023 0 0 2 396 2 023 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 2 157 1 923 0 0 2 157 1 923 

2. Невиробничого 

призначення: 
30 341 32 621 0 0 30 341 32 621 

  будівлі та споруди 1 124 1 080 0 0 1 124 1 080 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 29 199 31 541 0 0 29 199 31 541 

  інші 18 0 0 0 18 0 

Усього 284 799 234 983 0 0 284 799 234 983 

Опис 

Термiн користування основними засобами становить: будiвлi - 33 роки, 

споруди - 10 рокiв, машини та обладнання 10 рокiв, транспортнi засоби 

- 5 рокiв, прилади та iнвентар - 10 рокiв, комп'ютерна технiка - 4 роки, 

меблi - 4 роки, iнше офiсне обладнання - 4 роки. Усi основнi засоби 

використовуються у звичайних умовах виробничої дiяльностi. 

Пiдприємство облiковує на балансi невиробничий об'єкт основних 

засобiв - спортзал. Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2018 р. 

склала 269 942,0 тис. грн., в тому числi iнвестицiйна нерухомiсть - 31 

541,0 тис. грн., будiвлi та споруди - 187 006 тис. грн., машини та 

обладнання - 35 049,0 тис. грн., транспортнi засоби - 3 011 тис. грн., 

iнструменти, прилади та iнвентар - 2 567,00 тис. грн., передплати за 

основнi засоби та рекласифiкацiя незавершеного виробництва i 

будiвництва 10 768 тис. грн. Загальна ступiнь використання основних 

засобiв за 2018 р. становить 72,5%. Протягом звiтного перiоду було 

нараховане амортизацiйних вiдрахувань 22 624,0 тис. грн., у тому 

числi: будiвлi та споруди - 11 193,0 тис. грн., машини та обладнання - 9 

884,00 тис. грн., транспортнi засоби - 915,0 тис. грн., iнструменти, 

прилади та iнвентар - 632,0 тис. грн. Протягом звiтного перiоду витрати 

на придбання та полiпшення основних засобiв становили 2 504 тис. 

грн., у тому числi: будiвлi та споруди - 0,0 тис. грн., машини та 

обладнання - 1 807,0 тис. грн., транспортнi засоби - 548,0 тис. грн. 

iнструменти, прилади та iнвентар - 79,0 тис. грн. У зв'язку з лiквiдацiєю 

та реалiзацiєю було списано з балансу основних засобiв загальною 

сумою 492,0 тис. грн., у тому числi: iнвестицiйна нерухомiсть - 0 тис. 

грн., продано основнi засоби балансовою вартiстю 312,2 тис. грн. 

 

 



68 
 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

-265 557 -345 491 

Статутний капітал (тис.грн) 6 412 6 412 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

6 412 6 412 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй 

ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв 

проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + 

Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - 

Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. 

Висновок Вартiсть чистих активiв (-265557 тис. грн.) менше статутного капiталу (6412 тис. грн.). Це 

не вiдповiдає вимогам п. 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України. Розмiр статутного 

капiталу вiдповiдає вимогам законодавства. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

немає  0 0  

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 3 152 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 730 027 X X 
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Усього зобов'язань та забезпечень X 733 179 X X 

Опис У складi iнших зобов'язань пiдприємство враховує: 593 054 

тис. грн. - поточна частина iнших довгострокових фiнансових 

зобов'язаннь з отримання кредитiв вiд нерезидентiв; 23 620 

тис. грн. - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, 

послуги; 88 573 тис. грн. - заборгованiсть з одержаних авансiв; 

921 тис. грн. - заборгованiсть до Фондiв соцiального 

страхування; 3 293 тис. грн. - поточна заборгованiсть з виплати 

заробiтної плати; 99 тис. грн. - заборгованiсть по розрахунках з 

учасниками; 4 382 тис. грн. - зобов'язання з нарахування 

пенсiйних виплат, 8 622 тис. грн. - вiдстроченi податковi 

зобов'язання; 7 463 тис. грн. - iнша поточна заборгованiсть. 

Iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, товариство не випускало. 
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4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Частини i 

устаткування 

пiдкатегорiй 

28.22.11 - 

28.22.13, 

28.22.16 - 

28.22.18 i 

пiдтипiв 

28.22.15-13. 

4404,3 тис. т 336606,6 100 4404,3 тис. т 502488 100 
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5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

 

№ з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiальнi витрати 73,64 

2 Витрати на оплату працi та 

вiдрахування на соцiальнi заходи 

14,09 

3 Амортизацiя 4,81 

4 Iншi операцiйнi витрати 7,46 

 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

2092 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

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

Факс (044) 591-04-37 

Вид діяльності Депозiтарна дiяльнiсть Центрального 

депозитарiю 

Опис Послуги з обслуговування емiсiї цiнних 

паперiв. 

До 12 жовтня 2013 року Нацiональний 

депозитарiй України здiйснював 

професiйну дiяльнiсть на фондовому 

ринку на пiдставi виданих Державною 

комiсiєю з цiнних паперiв та фондового 

ринку лiцензiї на здiйснення 

депозитарної дiяльностi депозитарiю 

цiнних паперiв строком на десять рокiв 

та лiцензiї на здiйснення 

розрахунково-клiрингової дiяльностi 

строком на десять рокiв. 

12 жовтня 2013 року набрав чинностi 

Закон України "Про депозитарну 

систему України" (далi - Закон), згiдно 

з яким ПАТ "НДУ" набуває статусу 

Центрального депозитарiю з дня 

реєстрацiї НКЦПФР в установленому 

порядку Правил Центрального 

депозитарiю (рiшення НКЦПФР вiд 

01.10.2013 № 2092). 
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Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21650966 

Місцезнаходження 68003, Одеська обл., м. Чорноморськ, 

просп. Миру, 28 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ 263314 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв 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 Депозiтарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Опис Послуги депозитарної установи. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "АУДИТОРСЬКА 

ФIРМА "КАПIТАЛ АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 38520462 

Місцезнаходження 69035, Запорізька обл., м. Запорiжжя, 

просп. Соборний, 170-Б, прим. 1 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

4549 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.01.2013 

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

Факс (061) 213-57-60 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку та аудиту 

Опис Аудиторськи послуги. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Лiгалкон" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 37648625 

Місцезнаходження 69015, Запорізька обл., м. Запорiжжя, 

вул. Кияшка, 16-А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

немає 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

немає 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (098) 299-30-58 

Факс немає 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права 

Опис Послуги з надання правової допомоги. 
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КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО 

КРАНОБУДУВАННЯ" 

за ЄДРПОУ 00110728 

Територія Запорізька область, Ленiнський р-н за КОАТУУ 2310136900 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво підіймального та 

вантажно-розвантажувального устатковання 
за КВЕД 28.22 

Середня кількість працівників: 367 

Адреса, телефон: 69041 м. Запорiжжя, 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 31.12.2018 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 0 0 

    первісна вартість 1001 0 0 

    накопичена амортизація 1002 ( 0 ) ( 0 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 230 079 214 210 

    первісна вартість 1011 231 940 238 400 

    знос 1012 ( 1 861 ) ( 24 190 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 29 199 31 541 

    первісна вартість 1016 29 199 31 541 

    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 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 
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Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 259 470 245 943 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 97 165 126 074 

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 28 222 58 215 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 3 816 4 633 

    з бюджетом 1135 11 702 17 800 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 1 631 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 988 1 542 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 30 973 13 415 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 30 973 13 415 

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 II 1195 172 866 221 679 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 432 336 467 622 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 6 412 6 412 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 62 910 49 625 

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 -414 813 -321 594 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
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Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 -345 491 -265 557 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 10 393 8 622 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 638 389 0 

Довгострокові забезпечення 1520 2 917 4 382 

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 II 1595 651 699 13 004 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 593 054 

    товари, роботи, послуги 1615 6 613 23 620 

    розрахунками з бюджетом 1620 859 3 152 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 2 019 

    розрахунками зі страхування 1625 564 921 

    розрахунками з оплати праці 1630 1 985 3 293 

    одержаними авансами 1635 111 352 88 573 

    розрахунками з учасниками 1640 99 99 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 3 265 6 118 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 1 391 1 345 

Усього за розділом IІІ 1695 126 128 720 175 

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 432 336 467 622 

 

Керівник    Плясов Сергiй Вячеславович 

 

Головний бухгалтер   Бувайло Наталiя Якiвна 
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КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО 

КРАНОБУДУВАННЯ" 

за ЄДРПОУ 00110728 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2018 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 502 488 361 709 

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 ( 370 828 ) ( 249 194 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 

    прибуток 
2090 131 660 112 515 

    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 13 648 16 607 

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 ( 26 859 ) ( 20 531 ) 

Витрати на збут 2150 ( 13 290 ) ( 8 042 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 25 200 ) ( 9 091 ) 

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 79 959 91 458 
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    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 119 201 3 721 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 19 871 ) ( 12 832 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 84 009 ) ( 108 144 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 

    прибуток 
2290 95 280 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 25 797 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -17 463 -2 462 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

    прибуток 
2350 77 817 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 28 259 ) 

 

II. Сукупний дохід 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -13 285 10 200 

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 -793 1 366 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -14 078 11 566 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -14 078 11 566 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 63 739 -16 693 

 

III. Елементи операційних витрат 

 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 278 696 202 343 

Витрати на оплату праці 2505 59 427 41 861 

Відрахування на соціальні заходи 2510 13 253 9 433 

Амортизація 2515 22 625 17 232 

Інші операційні витрати 2520 63 845 39 749 

Разом 2550 437 846 310 618 
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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 42,474670 -15,424540 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 42,474670 -15,424540 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Плясов Сергiй Вячеславович 

 

Головний бухгалтер   Бувайло Наталiя Якiвна 
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КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО 

КРАНОБУДУВАННЯ" 

за ЄДРПОУ 00110728 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2018 рік 

Форма №3 

 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 286 180 213 813 

Повернення податків і зборів 3005 62 620 39 088 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 62 620 39 088 

Цільового фінансування 3010 27 12 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 180 578 220 488 

Надходження від повернення авансів 3020 718 2 858 

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 1 054 518 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 315 365 ) ( 281 847 ) 

Праці 3105 ( 44 582 ) ( 32 578 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 12 413 ) ( 9 867 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 29 018 ) ( 17 458 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 12 676 ) ( 4 016 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 74 257 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 35 ) ( 35 ) 

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 ( 32 274 ) ( 24 624 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 23 233 110 368 
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II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 1 016 562 

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 ( 8 693 ) ( 5 986 ) 

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 -7 677 -5 424 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 279 

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 ( 23 837 ) ( 97 947 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 6 673 ) ( 8 255 ) 

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 -30 510 -105 923 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -14 954 -979 

Залишок коштів на початок року 3405 30 973 30 300 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -2 604 1 652 

Залишок коштів на кінець року 3415 13 415 30 973 

 

Керівник    Плясов Сергiй Вячеславович 

 

Головний бухгалтер   Бувайло Наталiя Якiвна 
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КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО 

КРАНОБУДУВАННЯ" 

за ЄДРПОУ 00110728 

 

Звіт про власний капітал 
За 2018 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 62 910 0 0 -414 929 0 0 -345 607 

Коригування: 

Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 116 0 0 116 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 6 412 62 910 0 0 -414 813 0 0 -345 491 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 -13 285 0 0 77 817 0 0 64 532 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 15 402 0 0 15 402 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 -13 285 0 0 16 195 0 0 2 910 

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 -793 0 0 -793 

Розподіл прибутку:  4200 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Виплати власникам  

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 -13 285 0 0 93 219 0 0 79 934 

Залишок на кінець року  4300 6 412 49 625 0 0 -321 594 0 0 -265 557 

 

Керівник    Плясов Сергiй Вячеславович 

 

Головний бухгалтер   Бувайло Наталiя Якiвна 
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
 

 

Примітки до фінансових звітів ПРАТ «Запоріжкран» 

за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року 

 

 

1. Фінансові звіти 

 

ПРАТ «Запоріжран» фінансові звіти за 2018 рік складені за формами, встановленими 

Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності», затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 

73. 

Зважаючи на те, що дані форми не відповідають вимогам, викладеним у МСБО (ІAS) 1 

«Подання фінансових звітів», а саме, Баланс (Звіт про фінансовий стан) та Звіт про власний 

капітал не дають можливості розкрити порівняльну інформацію за попередні періоди, 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 2018 року 

із порівняльними даними. 

Надана фінансова звітність ПРАТ «Запоріжкран» складена згідно із вимогами 

Міжнародних стандартів. 

 

 

Ця фінансова звітність підписана та затверджена до випуску від імені ПРАТ «Запорізький 

завод важкого кранобудування». 

 

Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2018 року 

                                                                                                                                    

(в тисячах українських гривень) 

Активи Примітка 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

Непоточні активи 
    

Основні засоби 
12 214 210 230 079 227 153 

Довгострокові фінансові інвестиції 
 192 192 192 

Інвестиційна нерухомість 
14 31 541 29 199 27 319 

Відстрочені податкові активи 
11 0  0  0  

Разом непоточні активи 
 245 943 259 470 254 664 

Поточні активи     

Запаси 
16 126 074 97 165 56 364 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

17,18,19,20 58 215 28 222 22 312 

Інша дебіторська заборгованість 
17,18,19,20 23 975 16 506 3 660 
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Грошові кошти та їх еквіваленти 
21 13 415 30 973 30 300 

Разом поточні активи 
 221 679 172 866 112 636 

Разом активи 
 467 622 432 336 367 300 

     

Власний капітал і зобов’язання 
Примітка 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

Власний капітал     

Статутний капітал  6 412 6 412 6 412 

Вилучений капітал  0 0 0 

Дооцінка 
12 49 625 62 910 52 710 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 
 (321 594) (414 813) (393 281) 

Разом власний капітал 
 (265 557) (345 491) (334 159) 

Довгострокові зобов’язання та забезпечення     

Відстрочені податкові зобов’язання 11 8 622 10 393 5 644 

Довгострокові фінансові зобов’язання 
28 0 638 389 536 346 

Забезпечення виплат пенсій 
26 4 382 2 917 3 514 

Разом довгострокові зобов’язання та забезпечення 
 13 004 651 699 545 504 

Поточні зобов’язання 
    

Короткострокові кредити банків 
28   93 090 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями  
28 593 054 - - 

Заборгованість постачальникам 
28 23 620 6 613 4 651 

Аванси отримані 
28 88 573 111 352 49 272 

Нараховані зобов’язання 
28 4 214 2 549 1 661 

Поточні зобов’язання з податків 28 3 152 859 2 386 

Інші поточні зобов’язання 
28 1 345 1 391 1 932 

Заборгованість учасникам 
30 99 99 99 

Забезпечення виплат персоналу 
31 6 118 3 265 2 864 

Разом поточні зобов’язання 
 720 175 126 128 155 955 

Разом власний капітал та зобов’язання 
 467 622 432 336 367 300 

 

Звіт про сукупний прибуток за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року 

                                                                                      (в тисячах українських гривень) 
Показник Примітки 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

Дохід від реалізації 4  

502 488 

 

361 709 

 

343 357 

Собівартість реалізованої продукції 5  

(370 828) 

 

(249 194) 

 

(212 921) 

Валовий прибуток  131 660 112 515 130 436 

Інші операційні доходи 8 132 849 20 328 24 990 
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Витрати на збут 7 (13 290) (8 042) (7 293) 

Адміністративні витрати 6 (26 859) (20 531) (17 298) 

Інші витрати 9 (109 209) (117 235) (69 083) 

Фінансові доходи 10 -  - 

Фінансові витрати 10 (19 871) (12 832) (29 006) 

Прибуток до оподаткування  95 280 (25 797) 32 746 

Витрати з податку на прибуток 11 (17 463) (2 462) (7 695) 

Доходи  з податку на прибуток 11    

Прибуток від діяльності, що триває  77 817 (28 259) 25 051 

Прибуток/збиток від припиненої діяльності  - - - 

Прибуток за рік  77 817 (28 259) 25 051 

 

 

    

Інші сукупні прибутки  (14 078) 11 566 (3 897) 

Фінансові активи, наявні для продажу     

Переоцінка основних засобів 12 (13 285) 10 200 (4 077) 

Актуарні прибутки (збитки) за планами 

виплат 

 

26 

 

(793) 

 

1 366 

 

180 

Податок на прибуток, пов'язаний з 

компонентами іншого сукупного прибутку 

 - - - 

Розміщення власних акцій  - - - 

Інший сукупний прибуток за рік, за 

вирахуванням податків 

    

Усього: сукупний прибуток за рік  63 793 (16 693) 21 154 

Скоригована середньорічна кількість 

простих акцій 

  

1 832 080 

 

1 832 080 

 

1 832 080 

Прибуток на акцію (грн):     

базисний  42,47 (15,42) 13,67 

розбавлений  42,47 (15,42) 13,67 

 

Звіт про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року 

(в тисячах українських гривень) 

  
Статутний 

капітал 
Дооцінка 

Вилучений 

капітал 

Додатковий 

капітал 

Нерозподілен

ий прибуток 

(збиток) 

Усього 

власний 

капітал 

Показник 

  

Залишок на 31 грудня 2016 року 6 412 52 710 0 432 (393 713) (334 159) 

Зміни у власному капіталі за 2017 

рік 
0 10 200 0 1 366 (23 014) (11 448) 

Коригування помилок - - -  (350) (350) 

Сукупний прибуток (збиток) за рік - - - -   (28 374) (28 374) 

Розміщення власних акцій - - - -  - 0 

Актуарні прибутки/збитки за планами 

виплат 
 -  - -  1 366 -  1 366 

Дооцінка необоротних активів - 10 200 -   5 710 15 910 

Залишок на 31 грудня 2017 року 6 412 62 910 0 1 798 (416 727) (345 607) 

Зміни у власному капіталі за 2018 

рік 
0 (13 285) 0 (793) 94 128 79 950 

Коригування помилок - - -  - 116 116 

Сукупний прибуток (збиток) за рік - - - -  77 817 77 817 

Розміщення власних акцій - - - -  - 0 

Актуарні прибутки/збитки за планами 

виплат 
 -  - -  (793) -  (793) 

Дооцінка необоротних активів - (13 285) -   16 195 2 910 

Залишок на 31 грудня 2018 року 6 412 49 625 0 1 005 (322 599) (265 557) 
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Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року 

                                                                                         (в тисячах українських гривень) 

Рух коштів у результаті операційної діяльності Рік, що закінчився 

31.12.2018 31.12.2017 

Надходження від продажу продукції 286 180 213 813 

Отримані аванси 180 578 220 488 

Надходження з бюджету податку на додану вартість 62 620 39 088 

Інші надходження 1 799 3 388 

Платежі постачальникам 389 622 281 847 

Повернення авансів   

Виплати працівникам 44 582 32 578 

Сплачений податок на прибуток 12 676 4 016 

Інші податки та обов’язкові платежі 28 755 23 309 

Сплачені відсотки 6 673 8 255 

Інші платежі 32 309 24 659 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 16 560 102 113 

Рух коштів від інвестиційної діяльності   

Продаж фінансових інвестицій   

Продаж основних засобів 1 016 562 

Придбання та будівництво основних засобів 8 693 5 986 

Придбання нематеріальних активів   

    

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності -7 677 -5 424 

Рух коштів від фінансової діяльності   

Надходження власного капіталу   

Отримані позики  279 

Погашені позики 23 837 97 947 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності -23 837 -97 668 

Чистий рух коштів за період -14 954 -979 

Залишок коштів на початок року 30 973 30 300 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів -2 604 1 652 

Залишок коштів на кінець року 13 415 30 973 

 

Примітки на сторінках 5-42  є невід’ємною частиною даного звіту 

Підписано та затверджено до випуску від імені ПРАТ «Запорізький завод важкого 

кранобудування» 

дата 28.02.2019 

 

 

Генеральний директор                                                                          

Плясов С.В. 

 

Головний бухгалтер                                                                              

Бувайло Н.Я. 
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Приватне акціонерне товариство «Запорізький завод важкого кранобудування» 

Звіт про фінансовий стан за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року 

 

Письмові пояснення до фінансових звітів за період, 

що закінчився 31 грудня 2018 року 

 

2. Загальна інформація про підприємство. 

 
Приватне акціонерне товариство «Запорізький завод важкого кранобудування» (далі- ПРАТ 

«Запоріжкран»), код ЄДРПОУ 00110728, 

Місце знаходження органу управління: 69015, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А. 

Дата державної реєстрації 14.05.1999р 

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу за 2018 рік становила 367 осіб.  

Фонд оплати праці у 2018році склав 56 500,4 тис. грн.  

             

            Основні види діяльності за КВЕД 2010: 

28.22. –Виробництво пiдiймального та вантажно-розвантажувального устаткування 

25.62. – Механічне оброблення металевих виробів  

68.20. – Надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 

 

              Основні види продукції 

Підіймальне та вантажно-розвантажувальне 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: 

 

2016р. – 236 395 тис. грн. 

2017р. – 255 619 тис. грн. 

2018р. – 336 606 тис. грн. 

 

Обсяги   реалізації продукції по рокам: 

 

2016р.-   343 357 тис. грн. 

2017р.-   361 709 тис. грн. 

2018р. -  502 488 тис. грн. 

 

 

3.1. Основа складання фінансової звітності 

 

Заява про відповідність 

 

Ця фінансова звітність складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності. 

 

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. 
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Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком 

оцінки за переоціненою вартістю основних засобів, яка визнана умовною справедливою 

вартістю на дату першого застосування МСФЗ у відповідності до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше 

застосування міжнародних стандартів фінансової звітності» та МСБО (IAS) 16 «Основні 

засоби», а також інвестиційної нерухомості, яка відображається у відповідності до МСБО (IAS) 

40 «Інвестиційна нерухомість». 

Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на 

основі бухгалтерських записів згідно міжнародний стандартів фінансової звітності з 

використанням адаптованого під МСФЗ плану рахунків затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України      № 291 від 30.11.1999р.  

 

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.  

 

3.2. Перехід на МСФЗ 

 

Відповідно до наказу «Про облікову політику» ПРАТ «Запоріжкран» вибрало датою 

переходу 01.01.2011 року, що передбачено у листі Національного банку України, Міністерства 

фінансів України та Державної служби статистики України від 07.12.2011 № 12-208/1757-14830, 

№ 31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702. 

До дати переходу на МСФЗ підприємство вело нормативний бухгалтерський облік та 

складало окрему фінансову звітність у гривнях відповідно до Положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку (П(с)БО). Ця фінансова звітність відрізняється від нормативної звітності, 

складеної для цілей звітності в Україні, тим, що вона містить певні коригування, не відображені 

в бухгалтерських книгах підприємства, які необхідні для відповідного подання фінансового 

стану, результатів діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Коригування, що є 

результатом переходу на МСФЗ, були відображені як коригування вхідного залишку 

нерозподіленого прибутку на 1 січня 2011 року.  

 

3.3. 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 

 

Підприємство використовує оцінки та припущення, які впливають на суми, що 

відображаються у фінансовій звітності, та на балансову вартість активів та зобов’язань протягом 

наступного фінансового року. Розрахунки та судження постійно оцінюються та базуються на 

попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо 

майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за поточних обставин. Крім суджень, які 
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передбачають облікові оцінки, керівництво підприємства також використовує професійні 

судження при застосуванні облікової політики.  

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. 

 

 

Знецінення необоротних активів 

Станом на кінець кожного звітного періоду керівництво підприємства регулярно виконує 

процедури для визначення наявності ознак зменшення корисності та перевірки на предмет 

можливості відшкодування балансової вартості основних засобів, які вважаються єдиним 

підрозділом, що генерує грошові потоки. 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.  

Якщо ознаки знецінення існують, керівництво оцінює вартість відшкодування активу як 

його справедливу вартість за вирахуванням витрат на продаж або вартість використання активу, 

залежно від того, яка з них більша. Якщо існують будь-які ознаки знецінення, балансова 

вартість активу зменшується до вартості відшкодування, а збиток від знецінення визнається у 

складі прибутку чи збитку за рік. Збиток від знецінення активу, визнаний у попередніх роках, 

сторнується відповідним чином, якщо в оцінках, використаних для визначення вартості 

використання активу або його справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж, 

відбулися зміни. 

 

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. 
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Станом на 31 грудня 2018р. керівництво підприємства не виявило жодних ознак 

зменшення корисності балансової вартості основних засобів  

 

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 2018 р., значних змін у строках корисного використання 

основних засобів не відбулося.   

 

Запаси за чистою вартістю реалізації 

 

Запаси обліковуються по найменшій із двох величин: по собівартості або чистої вартості 

реалізації.  

Керівництво оцінює наявність знецінення запасів на підставі аналізу руху партій запасів, 

які знаходяться на підприємстві на кінець кожного періоду. Сума резерву розраховується за 

методом застосування абсолютної величина вартості запасів в розмірі: 

- 50% вартості партії, яка не використовувалась в виробничій діяльності підприємства 

більш 6 місяців; 

- 100% вартості партії, яка не використовувалась в виробничій діяльності підприємства 

більше 1 року 

Сума скоригованого резерву визнається у прибутку або збитку. Станом на звітну дату – 31 

грудня 2018р. – підприємство скоригувало вартість запасів до їхньої чистої вартості реалізації на 

суму – 2014,8 тис. грн. Примітка 16. 

     

 

Знецінення 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 2018 р. керівництво підприємства не визнало резерв під зменшення 

корисності торгової дебіторської заборгованості.  Примітка 17. 

 

Знецінення фінансових активів, облікованих за амортизованою вартістю.  

 

Збитки від знецінення визнаються у складі прибутку чи збитку у результаті настання 

однієї або декількох подій («збиткових подій»), що відбулись після початкового визнання 

фінансового активу і впливають на суму або строки оціночних грошових потоків, які пов'язані з 

фінансовим активом або групою фінансових активів, якщо ці збитки можна достовірно оцінити. 

Якщо підприємство визначає відсутність об’єктивних ознак знецінення для окремо оціненого 
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фінансового активу (незалежно від його суттєвості), воно відносить цей актив до групи 

фінансових активів, що мають схожі характеристики кредитного ризику, та здійснює їх 

колективну оцінку на предмет знецінення Основними факторами, які враховує підприємство при 

визначенні знецінення фінансового активу, є його прострочений статус та можливість реалізації 

відповідної застави, за її наявності. 

Нижче перелічені інші основні критерії, на основі яких визначається наявність 

об'єктивних ознак знецінення; 

прострочення будь-якого чергового платежу, при цьому несвоєчасна оплата не може 

пояснюватись затримкою у роботі розрахункових систем; 

контрагент зазнає суттєвих фінансових труднощів, що підтверджує отримана 

підприємством фінансова інформація контрагента, 

ймовірність банкрутства чи фінансової реорганізації контрагента; 

платоспроможність контрагента погіршилася внаслідок змін загальнонаціональних або 

місцевих економічних умов, які впливають на діяльність контрагента 

Якщо умови знеціненого фінансового активу, що обліковується за амортизованою 

вартістю, переглядаються або іншим чином змінюються внаслідок фінансових труднощів 

контрагента, знецінення такого активу оцінюється із використанням ефективної процентної 

ставки, яка застосовувалася до зміни його умов. 

Збитки від знецінення визнаються шляхом створення резерву в сумі, необхідній для 

зменшення балансової вартості активу до поточної вартості очікуваних грошових потоків (без 

урахування майбутніх, ще не понесених кредитних збитків), дисконтованих за первісною 

ефективною процентною ставкою для даного активу. 

Якщо у наступному періоді сума збитку від знецінення активу зменшується і це 

зменшення може бути об’єктивно віднесене до події, яка відбулась після визнання збитку від 

знецінення (наприклад, через підвищення кредитного рейтингу дебітора), то визнаний раніше 

збиток від знецінення сторнується шляхом коригування рахунку резерву. Сума зменшення 

відображається у складі прибутку чи збитку. 

Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок сформованого резерву 

збитків від знецінення. Повернення раніше списаних сум кредитується на рахунок відповідного 

резерву збитків від знецінення у складі прибутку чи збитку 

 

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. 

Керівництво підприємства оцінює відстрочені податкові активи та зобов’язання на основі 

припущень, зроблених із метою визначення того, коли актив буде реалізовано або зобов’язання - 
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погашено, виходячи зі ставок податку (та податкового законодавства), встановлених або 

фактично встановлених на кінець кожного звітного періоду. 

За рік, що закінчився 31 грудня 2018 р., нормативна ставка податку на прибуток 

підприємств в Україні становила 18%. Відповідно до Податкового кодексу України така сама 

ставка очікується й у наступних періодах. 

 

Визнання ПДВ активу.  

 

Відповідно до діючого Податкового Кодексу України, зобов'язання платника ПДВ 

виникає на дату відвантаження товарів клієнту чи на дату отримання оплати від клієнта, 

залежно від того, що відбувається раніше. Кредит з ПДВ виникає у момент отримання 

податкової накладної. Також, згідно змін податкового законодавства з 1 січня 2017 року, 

платники податку, які постачають теплову енергію, природний газ, надають послуги з 

транспортування та/або розподілу природного газу, водопостачання, та деякі інші послуги 

визначають дату виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту за касовим 

методом, тобто після отримання грошових коштів. Відповідно, в разі купівлі зазначених послуг, 

підприємство отримує податкові накладні з ПДВ після сплати постачальнику за такі послуги. 

Крім того, законодавство визначає, що податкові накладні мають бути зареєстровані та включені 

до складу податкового кредиту платником податку в термін 365 днів з дати їхнього складання, 

після чого платник податку втрачає право віднести ПДВ за такими деклараціями на податковий 

кредит. 

 

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. 

. 

3.4. Заява про використання облікових політик. 

 

При складанні цієї фінансової звітності ПРАТ «Запоріжкран» використовувало ті ж самі 

облікові політики, що і при складанні фінансової звітності за період, що закінчився 31.12.2017, 

крім нарахування резервів на торгову дебіторську заборгованість (у зв’язку з введенням в дію 

МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти») та формули розрахунку резерву поточних 

забезпечень.  

 

3.5. Істотні облікові політики 

Основні засоби 

 

Підприємство прийняло рішення скористатися звільненнями, які передбачені МСФЗ 1, 

для підприємств, які вперше застосовують МСФЗ, і відобразило свої основні засоби по 



94 
 

переоціненій вартості станом на 31 грудня 2011 року у перехідному балансі. Така справедлива 

вартість була прийнята Підприємством як умовна вартість на дату переходу на МСФЗ. Для 

визначення справедливої вартості основних засобів незалежним оцінювачем використовувались 

методичні підходи, методи та процедури, визначені Міжнародними й Національними 

Стандартами оцінки, Стандартами оцінки RICS.  

Основними засобами на Підприємстві визнаються матеріальні активи, очікуваний строк 

корисного використання яких більше 1 року та вартість більше 6000,00 грн., які 

використовуються у процесі виробництва, наданні послуг, здачі в оренду іншим сторонам, для 

виконання адміністративних або соціальних функцій. Об’єкти основних засобів поділяються на 

виробничі та невиробничі (соціального призначення). 

Підприємство оцінює основні засобі за переоціненої вартістю за мінусом будь-якої 

накопиченої амортизації та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Витрати на 

позики, пов'язані безпосередньо з будівництвом кваліфікованого активу, якщо для доведення 

останнього до стану використання за призначенням знадобиться значний період часу, 

підлягають капіталізації. 

Під час визнання основні засоби поділяються на групи, які являють собою позиції зі 

значною вартістю і по яким можуть бути використані певні періоди амортизації.  

Амортизація по об’єктам основних засобів нараховується прямолінійним методом, 

виходячи зі строку корисного використання об’єкта. Нарахування амортизації починається з 

дати, коли актив стає придатним для використання, тобто коли доведений до стану, в якому  

він придатний до експлуатації у спосіб, визначений керівництвом.  Очікувані строки корисної 

служби наведено нижче: 

 
Категорія активу Строк корисного використання (місяців) 

Будівлі, споруди 400 

Машини та обладнання 60 

Комп’ютерна техніка та периферійне обладнання до неї 48 

Транспортні засоби 60 

Інструменти, прилади, пристрої, інвентар та меблі 48 

Інші основні засоби 144 

 

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. 

Витрати, пов’язані із заміною компонента одиниці основних засобів, збільшують 

балансову вартість цієї одиниці у випадку, якщо існує ймовірність того, що Компанія отримає в 

майбутньому економічні вигоди, пов’язані із зазначеним компонентом, а її вартість можна 

оцінити достовірно. Балансова вартість заміненого компонента списується.  

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. 
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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 з невизначеним строком корисного використання не 

амортизуються. Строк корисного використання нематеріального активу з невизначеним строком 

використання переглядається щорічно з метою визначення того, наскільки потрібно 

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.  

Якщо актив не відповідає ознакам ідентифікації нематеріальних активів, то витрати на 

придбання відносяться до складу поточних витрат.  

 

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 це не можливо то об’єкт класифікується 

як інвестиційна нерухомість тоді коли тільки незначна частина до 5% цього об’єкта 

використовується в виробництві продукції, послуг або в адміністративних цілях. 

Інвестиційна нерухомість первісно і в подальшому оцінюється за справедливою вартістю. 

 

Зменшення корисності 

 

МСБО (IAS)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 вартість активу, яка 

відшкодовується 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. 
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Раніше визнані втрати від зменшення корисності відображаються методом “сторно”, 

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  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. 

Компанія розглядає ознаки зменшення корисності дебіторської заборгованості у розрізі 

окремих активів. Всі статті дебіторської заборгованості оцінюються на предмет зменшення 

корисності індивідуально. Оцінюючи такі статті на предмет зменшення корисності, Компанія 

використовує історичні тенденції ймовірності дефолту, строків відшкодування заборгованості і 

суми понесеного збитку з урахуванням суджень управлінського персоналу стосовно того, чи є 

поточні економічні і кредитні умови такими, що фактичні збитки можуть бути більшими чи 

меншими, ніж очікується на підставі використаних історичних даних 

 

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. 

 

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, погрузну - 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. 
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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.  

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 діяльності більше трьох років. По 

закінченню звітного періоду сума нарахованого резерву коригується в залежності від 

результатів інвентаризації. 

в залежності від результатів інвентаризації.  

 

Довгострокова дебіторська заборгованість 

Відповідно до п. 11 МСБО (ІAS) 32 «Фінансові інструменти: подання» фінансовий актив 

– це будь-який актив, що є:  

а) грошовими коштами;  

б) інструментом власного капіталу іншого суб’єкта господарювання;  

в) контрактним правом:  

- отримувати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта 

господарювання, або  

- обмінювати фінансові інструменти з іншим суб’єктом господарювання за умов, які є 

потенційно сприятливими. 

При цьому безумовна дебіторська та кредиторська заборгованість визнається як актив, 

коли підприємство має юридичне право отримувати грошові кошти. 

Відповідно до параграфу Б 5.1.1 МСФЗ (ІFRS) 9 «Фінансові інструменти» справедливою 

вартістю фінансового інструмента при первісному визнанні є ціна операції (тобто справедлива 

вартість наданої або отриманої компенсації). 

Проте, якщо частина компенсації надана або отримана не за фінансовий інструмент, а за 

щось інше, то справедлива вартість фінансового інструмента оцінюється підприємством із 

застосуванням відповідного методу оцінювання. Наприклад, справедливу вартість 
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довгострокової позики або дебіторської заборгованості, за якими не нараховуються відсотки, 

можна оцінити як теперішню вартість усіх майбутніх надходжень грошових коштів, 

дисконтованих із застосуванням переважної ринкової ставки (переважних ринкових ставок) 

відсотка на подібний інструмент. 

Якщо погашення заборгованості не передбачає будь-яких додаткових платежів за 

користування коштами протягом довгого часу, при первісному визнанні справедлива вартість 

оцінюється як теперішня вартість усіх майбутніх надходжень грошових коштів. 

Враховуючи думку підприємства стосовно ставки відсотка, яка використовується при 

дисконтуванні, для визначення вартості довгострокової дебіторської заборгованості за 

справедливою вартістю ставка дисконтування складала 2%.  

 

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 о 20%; 

- інвестиції, утримувані до погашення - облігації та векселя; 

- дебіторська заборгованість; 

- фінансові зобов'язання, оцінене за амортизованою вартістю - кредити банків, 

довгострокова заборгованість. 

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. 

 

Основні фінансові інструменти товариства представлені дебіторською і кредиторською 

заборгованістю по основній діяльності. 

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: 

- торгівельна дебіторська заборгованість, 

- заборгованість бюджету за податком на прибуток, 

- інша дебіторська заборгованість. 

Дебіторська заборгованість первісно оцінюється за справедливою вартістю плюс 

відповідні витрати на проведення операцій.  
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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, яка на думку Підприємства достатня для покриття 

понесених збитків. Для дебіторської заборгованості, яка є істотною, резерви створюються на 

основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для дебіторської заборгованості, суми якої 

індивідуально не є істотними – на основі групової оцінки. Фактори, які Підприємство розглядає 

при визначенні того, чи є у нього об`єктивні свідчення наявності збитків від зменшення 

корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, 

ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів такими факторами є негативні 

зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення кількості прострочених 

платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні групи. 

 

Проведення оцінки дебіторської заборгованості на предмет знецінення здійснюється 

комбіновано за підсумками  року: 

- Торгівельна дебіторська заборгованість тестується на предмет знецінення відповідно до 

наказу про облікову політику один раз, перед складанням фінансової річної звітності. Але с 

01.01.2018р. діє новий МСФО (IFRS) 9, тому було проведення тестування торгівельної 

дебіторської заборгованості задля оцінки кредитних збитків, очікуваних протягом 12 місячного 

періоду. Для оцінки кредитних збитків використана матриця: 

 
Відсутність 

прострочення 

Кількість днів прострочення 

1-90 91-180 181-360 більше 360 

0% 0% 20% 50% 100% 

 

Тобто, використовується допущення, що дата прострочці платежів більш ніж на 30 днів є 

останнім моментом, в якому мають бути признаватися очікувані збитки за весь строк, навіть у 

разі використання прогнозної інформації. 

Підприємство не тестує на знецінення і не знецінює торгівельну дебіторську 

заборгованість між пов’язаними особами, оскільки має 100% впевненість в її погашенні.  

- інша дебіторська заборгованість аналізується Підприємством по платоспроможності 

окремих дебіторів, по заборгованості строком погашення від 36 місяців резерв нараховується у 

розмірі 100%. Інші дебіторські заборгованості менше 100 тис. грн. та строком погашення до 12 

місяців групуються Підприємством і розглядаються в комплексі, резерв по такій групі не 

нараховується. 

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 списується 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.   
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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. 

Для дисконтування довгострокової заборгованості підприємство використовує ставку 2%. 

Станом на 31.12.2018 року ставка дисконтування не змінювалась. При визначенні процентної 

ставки підприємство користувалось інформацією, наведеною в виданнях LIBOR для євро.  

При визначенні ставки враховувалось те, що підприємство має дуже низький кредитний 

ризик, тобто ризик того, що підприємство не виконає свої зобов’язання за конкретним 

зобов’язанням. Це пояснюється специфікою господарювання підприємства, специфікою галузі, 

діючого законодавчого регулювання, відносин власності Примітка 15. 

 

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.   
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Виплати працівникам 

 

Підприємство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання 

після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Підприємство визнає очікувану вартість 

короткострокових виплат працівникам як забезпечення відпусток під час надання працівниками 

послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних. 

 

Пенсійні зобов'язання 

 

Відповідно до МСБО (IAS) 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. 

Програми з визначеним внеском – це програми виплат по закінченні трудової діяльності, 

згідно з якими суб’єкт господарювання сплачує фіксовані внески окремому суб’єктові 

господарювання (фонду) і не матиме юридичного чи конструктивного зобов’язання сплачувати 

подальші внески, якщо фонд не матиме достатньо активів для сплати всіх виплат працівникам, 

пов’язаних з їхніми послугами у поточному та  періодах. Згідно з програмами з визначеним 

внеском:  

а) юридичне або конструктивне зобов’язання суб’єкта господарювання обмежується 

сумою, яку він погоджується внести до фонду. Отже, сума виплат, що її отримає працівник по 

закінченні трудової діяльності, визначається за сумою внесків, сплачених суб’єктом 

господарювання (а також, можливо, й працівником) до програми виплат по закінченні трудової 

діяльності або до страхової компанії, разом із прибутками від інвестування внесків;  

б) як наслідок, на працівника припадає актуарний ризик (виплати будуть меншими за 

очікувані) та інвестиційний ризик (інвестованих активів буде недостатньо для забезпечення 

очікуваних виплат). 

Враховуючи діюче законодавство України, пенсійна програма з визначеним внеском 

здійснюється за участю працедавців України. МСБО (IAS) 19 вимагає, що суб’єктові 

господарювання слід класифікувати програми за участю кількох працедавців як програми з 

визначеним внеском або програми з визначеною виплатою згідно з умовами програми 

(включаючи будь-яке конструктивне зобов’язання, яке виходить за межі офіційних умов) з 

обліковуванням своєї пропорційної частки зобов’язання за визначеними виплатами, активів 

програми та витрат.  

Зважаючи на те, що підприємство не може розрахувати свою пропорційну частку 

зобов’язання за визначеними виплатами, активів програми та витрат, пов’язаних з програмою, 

облік програми відповідно до МСБО (IAS) 19 ведеться як програми з визначеним внеском. 

Сума майбутніх виплат пенсії робітникам за списком № 1 і № 2 на дату фінансової 

звітності враховується підприємством як резерв на виплати за пенсійними зобов’язаннями 

відповідно до вимог МСФО (IAS) 37 «Резерви, умовні зобов’язання, умовні активи». 
Актуарні розрахунки виконує незалежний актуарний консультант. В 2018 році акутарні 

розрахунки виконував ТОВ “Пенсійно-актуарний консультант” Код за ЄДРПОУ 33405872 за договором 

№ 20/10804 від 22.11.2018 р. Звіт № 31/12/2018 від 31.12.2018р.  

 

Дивіденди 

 

Дивіденди, визначені управлінським персоналом, не вираховуються з величини 

нерозподіленого прибутку до моменту затвердження їх суми на загальних річних зборах 

акціонерів. 
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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. Дохід визнається, коли існує 

переконливий доказ, зазвичай у формі укладеного договору купівлі-продажу, того, що суттєві 

ризики та вигоди, пов’язані з володінням, були передані покупцеві, отримання оплати є 

ймовірним, відповідні витрати та потенційні повернення продукції можуть бути оцінені 

достовірно, припинено участь в управлінні проданою продукцією, і при цьому може бути 

достовірно оцінена сума доходів від основної діяльності. Якщо існує ймовірність надання 

знижок, і їх сума може бути достовірно оцінена, тоді знижка визнається як зменшення доходу 

від основної діяльності при визнанні реалізації продукції. Момент передачі ризиків та вигід 

залежить від конкретних умов договорів купівлі-продажу. 

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 

металоконструкцій вантажопідіймальних кранів, металоконструкцій ходових візків, кінцевих 

балок, зварних корпусів  

До складу доходів, що отримані від інших видів діяльності належать доходи від реалізації 

запасів та від надання робіт (послуг) та надання приміщень  в оренду. 

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 

 

Витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або 

виробництва кваліфікованого активу, включаються до собівартості цього активу. Такі витрати 

на позики капіталізуються як частина собівартості активу, якщо існує ймовірність того, що вони 

принесуть підприємству майбутні економічні вигоди і що ці витрати можна достовірно оцінити. 

Якщо балансова вартість або очікувана остаточна вартість кваліфікованого активу 

перевищує суму його очікуваного відшкодування або чисту вартість реалізації, тоді балансова 

вартість списується повністю або частково. 
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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 в тому періоді, у якому вони виникають.  

Підприємство використовувало обмінні курси на дату балансу: 
Показник 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

Гривня/ 1 долар США 27,688264 28,067223 27,190858 

Гривня/ 1 євро 31,714178 33,495424 28,422604 

 

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. 

 

Податки 

 

Податок на прибуток 

 

Податки на прибуток відображені у фінансовій звітності відповідно до законодавства, яке 

було чинним або практично набуло чинності станом на кінець звітного періоду. 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 
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основному чинних) на дату балансу. Відстрочені податки розраховується за балансовим 

методом та являють 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 щокваратально 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 у 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. 

 

Податок на додану вартість.  

 

ПДВ стягується за двома ставками: 20% при продажу на внутрішньому ринку та імпорті 

товарів, робіт чи послуг та 0% при експорті товарів чи наданні послуг. Зобов'язання платника 

ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ, акумульованій за звітний період, і виникає на дату 

відвантаження товарів клієнту чи на дату отримання оплати від клієнта, залежно від того, що 

відбувається раніше. Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник податку має право зменшити свої 

зобов'язання з ПДВ за звітний період. 

Право на кредит з ПДВ виникає у момент отримання податкової накладної з ПДВ. ПДВ, 

який стосується продажів та закупівель, визнається у балансі згорнуто і показується як актив або 

зобов’язання в сумі, відображеній у деклараціях з ПДВ. В інших випадках ПДВ відображається 

розгорнуто. 

Виручка, витрати й активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість, 

крім випадків, коли: 

- податок на додану вартість, що виник з купівлі активів або послуг, не відшкодовується 

податковим органом; у цьому випадку податок з продажів визнається відповідно як частина 

витрат на придбання активу або частина статті витрат; 

- дебіторська і кредиторська заборгованості відображаються з урахуванням суми податку 

на додану вартість, крім авансів виданих та авансів отриманих, що відображені за вирахуванням 

відповідних сум ПДВ. 

Чиста сума податку на додану вартість, що відшкодовується податковим органом або 

сплачується йому, включається в дебіторську і кредиторську заборгованість, відображену в звіті 

про фінансовий стан. 

 

Операції з пов’язаними сторонами 

 

Згідно до МСБО (IAS) 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 
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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 i 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. 

Пов'язаними сторонами підприємства є:  

Юридичні особи: 

Konecranes Finland Corporation (опосередкувано),  

Morris Material Handling, (опосередкувано) 

АТ “Kонекренс Демаг Рус”, (опосередкувано)  

Konecranes and Demag s.r.o. (опосередкувано) 

Demag Cranes & Components Gmbh. (опосередкувано) 

Konecranes Finance Oy (опосередкувано), 

ПрАТ «Запоріжкранхолдінг», (прямий контроль) 

ПрАТ «Конекрейнс Україна» (прямий контроль) 

 

Ключовий управлінський персонал підприємства включає членів правління та Наглядової 

ради підприємства, голову Ревізійної комісії товариства.  

 

Визначення справедливої вартості 

 

Деякі принципи облікової політики Компанії та правила розкриття інформації вимагають 

визначення справедливої вартості як фінансових, так і нефінансових активів і зобов'язань. 

Справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана при продажі активу або сплачена при 

передачі зобов’язання у ході звичайної господарської операції між учасниками на момент 

оцінки. Справедлива вартість була визначена для цілей оцінки та розкриття інформації з 

використанням зазначених далі методів. Там, де це необхідно, додаткова інформація про 

припущення, зроблені у процесі визначення справедливої вартості активу або зобов'язання, 

розкривається в примітках, що стосуються даного активу або зобов'язання. При оцінці 

справедливої вартості нефінансового активу враховується здатність учасника ринку отримувати 

економічну вигоду шляхом максимального та ефективного використання активу або шляхом 

продажу активу іншому учасникові ринку, який використовуватиме цей актив максимально та 

ефективно. 

Основні засоби  
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Справедлива вартість об'єктів нерухомості заснована на ринковій вартості. Ринкова 

вартість об'єкта нерухомості являє собою розрахункову оцінку суми, на яку даний об'єкт 

нерухомості може бути обміняний (після належного вивчення ринку) станом на дату проведення 

оцінки в результаті угоди між обізнаними, незалежними один від одного покупцем і продавцем, 

бажаючими здійснити таку операцію. При визначенні справедливої вартості машин, 

устаткування, інвентарю і приладдя застосовується ринковий підхід і витратний підхід з 

використанням оголошених ринкових цін (котирувань) на подібні об'єкти, якщо такі є в 

наявності. 

У разі відсутності оголошених ринкових цін (котирувань) справедлива вартість основних 

засобів визначається, головним чином, на основі вартості заміщення за вирахуванням зносу. 

Відповідно до цього методу, враховується вартість відновлення або заміщення основних засобів, 

скоригована на фізичний, функціональний чи економічний знос, а також на старіння.  

Довгострокова дебіторська заборгованість, дебіторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги та інша дебіторська заборгованість 

Справедлива вартість довгострокової дебіторської заборгованості, дебіторської 

заборгованості за товари, роботи, послуги та іншої дебіторської заборгованості оцінюється як 

теперішня вартість майбутніх грошових потоків, дисконтованих за ринковою процентною 

ставкою станом на звітну дату. Ця справедлива вартість визначається для цілей розкриття 

інформації або у разі отримання довгострокової дебіторської заборгованості, дебіторської 

заборгованості за товари, роботи, послуги та іншої дебіторської заборгованості в результаті 

об'єднання бізнесу. 

Непохідні фінансові зобов’язання 

Справедлива вартість, що визначається для цілей розкриття інформації, розраховується 

на основі теперішньої вартості майбутніх грошових потоків по основній сумі і відсотках, 

дисконтованих за ринковою процентною ставкою станом на звітну дату. Ринкова процентна 

ставка по фінансовій оренді визначається виходячи з процентної ставки за аналогічними 

орендними договорами. 

Ієрархія джерел визначення справедливої вартості 

Нижче у таблиці аналізуються активи та зобов’язання, які не мають одноразовий 

характер та обліковуються за справедливою вартістю. Різні рівні ієрархії визначені таким чином: 

 
Рівень 1 оцінка ґрунтується на котирувальних (не скоригованих) цінах на активних ринках для ідентичних 

активів або зобов’язань, до яких Компанія має доступ на дату оцінки 

Рівень 2 оцінка ґрунтується на вхідних даних, інших, ніж котирувальні ціни, включених до Рівня 1, які є 

доступними на ринку для активу або зобов’язання прямо чи опосередковано 

Рівень3 оцінка ґрунтується на вхідних даних щодо активу чи зобов’язання, які є недоступними на ринку 

 

Компанія визнає перехід між рівнями ієрархії джерел визначення справедливої вартості 

на кінець звітного періоду у якому така зміна відбулася. 

Протягом 2018 року змін в ієрархії джерел визначення справедливої вартості не 

відбувалося. 

 

Звітність за сегментами 

 

Первинна сегментація господарської діяльності підприємства - сегментація за видами 

продукції, вторинна - географічна сегментація.  

Первинна сегментація за видами продукції здійснюється на підставі управлінської 

структури і структури внутрішньої звітності. Згідно вимогам МСФО (IFRS) 8 інформація по 

сегментах розкривається в розрізі компонентів підприємства, результати діяльності яких 
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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.  

До складу підприємства входять наступні сегменти, визначені за видами продукції: 

– реалізація  підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування 

- послуги переробки   з метою виготовлення частин крану             

- послуги з механічного оброблення металевих виробів  

            - реалізація металобрухту 

            - надання в оренду i експлуатацію власного майна 

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 є 

коригуючими подіями, відображаються у Примітках до фінансової звітності, якщо вони є 

суттєвими. 

 

3.6. Використання нових стандартів. 

 

Деякі нові стандарти, зміни до стандартів та тлумачення ще не набрали чинності станом 

на 31 грудня 2017 р. і не застосовувалися при складанні цієї фінансової звітності. З них на 

діяльність Компанії потенційно можуть вплинути ті, які зазначені нижче. 

МСФЗ 9 “Фінансові інструменти” 

МСФЗ 9 “Фінансові інструменти”, опублікований у липні 2014 року, замінює існуючі 

інструкції, що містяться в МСБО 39 “Фінансові інструменти: визнання та оцінка”, та містить 

правила класифікації та оцінки фінансових інструментів, зменшення корисності фінансових 

активів та обліку хеджування. 

Класифікація та оцінка 

МСФЗ 9 містить три основні категорії, за якими класифікуються фінансові активи: 

фінансові активи, оцінені за амортизованою вартістю, за справедливою вартістю з 

відображенням результату переоцінки в іншому сукупному доході та за справедливою вартістю 

з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку. Класифікація фінансових активів 

згідно з МСФЗ 9 загалом базується на моделі бізнесу, в рамках якої здійснюється управління 

фінансовим активом, та характеристиках руху грошових коштів за цим активом згідно з 

контрактом. Зазначений стандарт скасовує існуючу згідно з МСБО 39 класифікацію фінансових 

активів у категорії утримуваних до погашення, кредитів і дебіторської заборгованості та 

наявних для продажу. Згідно з МСФЗ 9, похідні фінансові інструменти, вбудовані у контракт, 

основним контрактом якого є фінансовий актив, що належить до сфери застосування цього 

МСФЗ, не відокремлюються. Натомість відповідні вимоги до класифікації застосовуються до 
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всього гібридного інструмента. Інвестиції у дольові інструменти оцінюються за справедливою 

вартістю.  

У МСФЗ 9 великою мірою зберігаються існуючі вимоги МСБО 39 щодо класифікації 

фінансових зобов’язань.  

Зменшення корисності 

МСФЗ 9 замінює модель “понесених збитків”, що використовується в МСБО 39, на 

модель “очікуваних кредитних збитків”. Нова модель оцінки зменшення корисності 

застосовується до фінансових активів, що оцінюються за амортизованою вартістю та за 

справедливою вартістю через інший сукупний дохід, дебіторською заборгованості за 

договорами оренди, деяких зобов’язань з кредитування та договорів фінансової гарантії. Нова 

модель оцінки зменшення корисності загалом вимагає визнавати очікування кредитних збитків 

за всіма фінансовими активами, навіть якщо вони є новоствореними або придбаними. Згідно з 

МСФЗ 9, збитки від зменшення корисності оцінюються або як очікувані кредитні збитки в 

результаті подій дефолту по фінансовому інструменту, можливих протягом наступних 12 

місяців (“кредитні збитки, очікувані протягом 12 місяців”), або як очікувані кредитні збитки в 

результаті всіх можливих подій дефолту протягом очікуваного строку фінансового інструмента 

(“кредитні збитки, очікувані протягом всього строку фінансового інструмента”). Величина 

очікуваних кредитних збитків за фінансовим активом при первісному визнанні дорівнює 

величині кредитних збитків, очікуваних протягом 12 місяців (крім певних статей торгової 

кредиторської заборгованості та дебіторської заборгованості за договорами оренди, а також 

контрактних активів або придбаних чи створених кредитно-знецінених фінансових активів). У 

випадку значного збільшення кредитного ризику за фінансовим інструментом з моменту 

первісного визнання, резерв під збитки оцінюється у сумі, що дорівнює величині кредитних 

збитків, очікуваних протягом всього строку фінансового інструмента.  

Фінансові активи, за якими визнано кредитні збитки, очікувані протягом 12 місяців, 

вважаються такими, зменшення корисності яких знаходиться на етапі 1; фінансові активи, за 

якими відбулося значне збільшення кредитного ризику з моменту первісного визнання, але не 

відбулося дефолту, вважаються такими, зменшення корисності яких знаходиться на етапі 2; 

фінансові активи, за якими мав місце дефолт або інше кредитне знецінення, вважаються такими, 

зменшення корисності яких знаходиться на етапі 3. 

Оцінка очікуваних кредитних збитків повинна бути неупередженою та ймовірнісно 

зваженою, відображати вартість грошей у часі та використовувати обґрунтовану та 

підтверджену інформацію, отриману без невиправданих затрат або зусиль, щодо минулих подій, 

поточних умов та прогнозів майбутніх економічних умов. Кредитні збитки згідно з МСФЗ 9 

визнаються раніше, ніж згідно з МСБО 39, що призводить до підвищеної волатильності 

прибутку або збитку. Це також створить тенденцію до збільшення суми резерву на покриття 

збитків від зменшення корисності, оскільки всі фінансові активи будуть оцінюватись 

щонайменше на предмет кредитних збитків, очікуваних протягом 12 місяців, а сукупність 

фінансових активів, до яких застосовується оцінка кредитні збитки, очікувані протягом всього 

строку фінансового інструмента, ймовірно, буде більшою, ніж сукупність фінансових активів, 

щодо яких будуть виявлені об’єктивні ознаки зменшення корисності згідно з МСБО 39. 

Розкриття інформації 

Згідно з МСФЗ 9 вимагатимуться детальні розкриття інформації, зокрема щодо 

кредитного ризику та очікуваних кредитних збитків.  

Перехідні положення 

МСФЗ 9 є чинним для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 р. або пізніше. 

Дозволяється його дострокове застосування. Компанія не має наміру застосовувати цей стандарт 

достроково. 

Вимоги щодо класифікації та оцінки й зменшення корисності загалом застосовуються 
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ретроспективно (з деякими винятками) шляхом коригування вхідних залишків нерозподіленого 

прибутку та резервів на дату першого застосування, і при цьому перерахування показників за 

порівняльні періоди не вимагається. 

Компанія офіційно не розпочинала процес оцінки потенційного впливу застосування 

МСФЗ 9 на її фінансову звітність та не ініціювала конкретних дій щодо підготовки до 

впровадження МСФЗ 9. Відповідно, на даному етапі впровадження важко чітко оцінити на 

практиці, який безпосередньо вплив матиме застосування МСФЗ 9 на фінансову звітність 

Компанії. На поточний момент Компанія знаходиться у процесі розробки плану впровадження 

МСФЗ 9. 

 

 

МСФЗ 15 “Виручка за контрактами з клієнтами” 

 

МСФЗ 15 “Виручка за контрактами з клієнтами” встановлює загальну концептуальну 

основу для визначення того, чи має бути визнаний дохід (виручка), в якому розмірі та коли. Він 

замінює поточні інструкції щодо визнання доходу, зокрема, ті, що містяться у МСБО 18 “Дохід”, 

МСБО 11 “Будівельні контракти” та КТМФЗ 13 “Програми лояльності клієнта”. 

Надання послуг 

Відповідно до МСФЗ 15, загальна величина винагороди за договорами надання послуг 

буде розподілятися на всі послуги, що надаються, на основі цін їх відособленого продажу. Ціни 

відокремленого продажу будуть визначатися, виходячи з цін за прейскурантом, за якими 

Компанія надала б дані послуги окремо. 

Перехідні положення 

МСФЗ 15 є чинним для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 р. або пізніше. 

Суб’єктам господарювання дозволяється його дострокове застосування. 

Компанія наразі проводить детальну оцінку впливу застосування МСФЗ 15 і планує 

розкрити додаткову кількісну інформацію до того, як вона застосує МСФЗ 15. 

 

МСФЗ 16 “Оренда” 

 

МСФЗ 16 “Оренда” запроваджує єдину модель обліку орендарями договорів оренди, яка 

передбачає їх відображення на балансі орендаря. Відповідно до цієї моделі, орендар повинен 

визнавати актив у формі права користування, що являє собою право використовувати базовий 

актив, і зобов'язання з оренди, що являє собою обов'язок здійснювати орендні платежі. 

Передбачені необов'язкові звільнення від вимог Стандарту щодо короткострокової оренди та 

оренди об'єктів з низькою вартістю. Правила обліку для орендодавців залишаються 

аналогічними до існуючих, тобто орендодавці продовжуватимуть класифікувати оренду як 

фінансовий лізинг або операційну оренду. 

МСФЗ 16 замінює діючі вимоги щодо обліку оренди, включаючи ті, що містяться у 

МСБО 17 “Оренда”, КТМФЗ 4 “Визначення, чи містить угода оренду”, ПКТ-15 “Операційна 

оренда - заохочення” та ПКТ-27 “Оцінка сутності операцій, які мають юридичну форму угоди 

про оренду”. 

Перехідні положення 

Цей стандарт є чинним для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 р. або пізніше. 

Дозволяється дострокове застосування стандарту для суб'єктів господарювання, які 

застосовують МСФЗ 15 “Виручка за контрактами з клієнтами” на дату першого застосування 

МСФЗ 16 або до неї. 

Компанія ще не провела кількісну оцінку впливу застосування МСФЗ 16 на показники 

своїх активів і зобов'язань, відображені у фінансовій звітності. Кількісний ефект буде залежати, 
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зокрема, від того, який метод переходу на новий стандарт буде обраний, якою мірою Компанією 

будуть використані звільнення практичного характеру і звільнення від визнання, а також від 

того, які нові договори оренди будуть укладені Компанією. Компанія планує розкрити 

інформацію про обраний варіант переходу та кількісну інформацію до застосування стандарту. 

 

Примітка 4. Дохід від реалізації 

                                                                                                                                      

тис.грн. 
Вид продукції 2018 2017 2016 

Дохід від реалізації продукції 387 150 359 826 343 142 

Дохід від реалізації послуг 115 338 1 883 215 

Усього 502 488 361 709 343 357 

 

Примітка 5. Собівартість реалізації 

                                                                                                                                             

тис. грн. 
Показник 2018 2017 2016 

Матеріальні витрати 273 089 171 104 143 454 

Витрати на персонал 52 247 39 351 28 256 

Амортизація 17 845 15 943 12 935 

Інші 27 647 22 796 28 276 

Усього 370 828 249 194 212 921 

Примітка 6. Адміністративні витрати 

                                                                                                                                       

тис. грн. 
Показник 2018 2017 2016 

Матеріальні витрати 588 486 504 

Витрати на персонал 10 901 8 006 6 067 

Амортизація 1 111 1 461 445 

Інші 14 259 10 578 10 282 

Усього 26 859 20 531 17 298 

 

Примітка 7. Витрати на збут 

                                                                                                       

                                                                                                                                         

тис. грн. 
Показник 2018 2017 2016 

Витрати на транспорт 11 015 6 384 6 047 

Інші витрати 2 275 1 658 1 246 

Всього витрат на збут 13 290 8 042 7 293 

 

Примітка 8. Інші операційні доходи 

                                                                                                                                      

тис. грн. 
Показник 2018 2017 2016 

Продаж оборотних активів 9 003 5 305 3 530 

Доходи від операційної оренди активів 3 298 2 803 2 945 

Доход від суттєвої курсової різниці  118 148 - - 

Результат перерахунку заборгованості в іноземній 

валюті 
 3 469 2 370 

Доходи від інших видів операційної діяльності 1 735 2 944 15 976 

Результат продажу об’єктів основних засобів. 665 997 169 

Доходи від переоцінки інвестиційної нерухомості - 2 086 - 
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Доходи внаслідок переоцінки основних засобів, по яких 

раніше в результаті переоцінки були визнані збитки 
- 2 724 - 

Усього 132 849 20 328 24 990 

 

Примітка 9. Інші операційні витрати, інші витрати 

                                                                                                                                       

тис. грн.                   
Показник 2018 2017 2016 

Собівартість реалізованих активів 8 723 468 1 007 

Сплачені штрафи 278 4 71 

Знецінення запасів 6 007 - - 

Нарахування резерву сумнівних боргів - - - 

Інші операційні витрати 8 092 9 218 9 608 

Знецінення необоротних активів - 4 351 - 

Витрати від суттєвої курсової різниці 83 889   

Результат перерахунку заборгованості в іноземній 

валюті 
2 220 103 194  58 397  

Усього 109 209 117 235 69 083 

 

Примітка 10. Фінансові доходи та витрати 

                                                                                                                                       

тис. грн. 
Показник 2018 2017 2016 
Фінансові доходи при первісному визнанні довгострокової 

заборгованості  
- - - 

Фінансові витрати , усього (19 871) (12 832) (29 006) 

Витрати на відсотки за позиками ( 7 437) (8 983) (15 378) 

Фінансові витрати з коригування пенсійних планів (350) (416) (388) 

Фінансові  витрати за довгостроковими зобов’язаннями 

(амортизація дисконту) 
(12 084) (3 427) (13 225) 

Інші фінансові витрати - (6) (15) 

 

 

Примітка 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 ставка податку не змінилась. Ставка податку на прибуток у 

2018 році та подальших періодах встановлена на рівні 18 %. 

Складові витрат із податку на прибуток за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р., були 

такими: 
 (тис. грн.) 

Складова витрат Сума 
Поточний податок на прибуток 16 325 
Відстрочений податок на прибуток, пов'язаний із виникненням і сторнуванням тимчасових різниць 1 138 
УСЬОГО  17 463 

 

Відповідно до розрахунку станом на 31.12.2018 у бухгалтерському обліку відображено 

відстрочені податкові зобов’язання у сумі  1 138 тис. грн. 
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Аналіз змін у податкових активах та зобов’язаннях показує, що основні відхилення 

пов’язані із зміною бухгалтерської та податкової баз вартості основних засобів а також резерву 

на знецінення запасів.  
                                                                                                                                       

тис. грн. 

Показник Податкові 

різниці станом 

на 31.12.2017 

Податкові 

різниці станом на 

31.12.2018 

Зміни 

за рахунок 

прибутку 

за рахунок 

власного 

капіталу 
Резерв на знецінення запасів 1 823 2 882 1 059  
Податкові збитки     
Нематеріальні активи 42 4 (38)  
Плани виплат 10  (10)  
Пенсійні плани 516   (516) 
Основні засоби 826 (806) (1 632)  
Дооцінка основних засобів (13 610) (10 702)  2 908 
УСЬОГО (10 393) (8 622) (621) 2 392 

 

Зміни витрат із податку на прибуток за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р., були такими: 
                                                                                                                                            

тис. грн.                     

                                                                                                                   
кладова витрат 

Сума 

у тому числі 

зменшення (збільшення) 

відстрочених податкових 

активів 

Збільшення (зменьшення) 

відстрочених податкових 

зобов’язань 

Поточний податок на прибуток 16 325   

Відстрочений податок на прибуток, 

пов'язаний із виникненням і сторнуванням 

тимчасових різниць 

1 138 331 2 102 

Усього 17 463 331 2 102 

 

Узгодження між сумою витрат з податку на прибуток та сумою бухгалтерського 

прибутку за рік, що закінчився 31 грудня 2016 р., 2017 р., 2018 р. помножену на нормативну 

податкову ставку підприємства є таким: 
                                                                                                                                           

(тис. грн.) 
Показник 2018 2017 2016 

Прибуток до оподаткування  95 280 (25 797) 32 746 

Податок на прибуток, розрахований за використовуваною ставкою (18%) 17 150 (4 643) 5 894 

Податкові доходи (витрати), які збільшують прибуток до оподаткування для 

розрахунку податку на прибуток 

(4 584) 7 313 12 353 

Податок на прибуток, розрахований на податкові доходи (витрати), що не 

підлягають вирахуванню (18%) 

825 1 316 2 224 

Податок на прибуток, розрахований за податковою декларацією 16 325 (3 327) 8 118 

 

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. 

 

Сума заборгованості з поточного податку на прибуток становить: 
 

                       (тис. грн.)           
Стаття звіту про фінансовий стан 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

Дебіторська заборгованість з податку на прибуток  1 631  
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Кредиторська заборгованість за податку на прибуток  2 019  2 386 

 

Примітка 12. Основні засоби 

Відповідно до Г8 МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової 

звітності» суб’єкт господарювання, який уперше застосував МСФЗ, може встановити доцільну 

собівартість за попередніми ПСБО для деяких або всіх своїх активів та зобов’язань, оцінюючи їх 

за їхньою справедливою вартістю на одну певну дату, внаслідок такої події, як приватизація або 

початкова відкрита пропозиція. 

Підприємство прийняло рішення і відобразило свої основні засоби за переоціненою 

вартістю станом на 31 грудня 2011 року у перехідному балансі, що відповідає вимогам МСФЗ 

(IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». Така справедлива 

вартість була прийнята підприємством як умовна вартість на дату переходу відповідно до 

параграфу Г5 МСФЗ (IFRS) 1.  

Тобто основні засоби Підприємство відображає за переоціненою вартістю (складається із 

ціни придбання, вартості виробництва або переоціненої вартості) за вирахуванням накопиченої 

амортизації та збитків від зменшення  

В 2017 році була проведена переоцінка основних засобів та інвестиційної нерухомості 

станом на 30.11.2017р. Переоцінка проводилась незалежним оцінювачем, який  ФОП 

Сватьєвою Юлією Валеріївною згідно договору б/н від 22.11.2017р та яка має сертифікат 

суб’єкта оціночної діяльності № 799/15 виданий Фондом державного майна України. 

Переоцінка відображена у фінансовій звітності за 2017 рік. 

Розшифровка вартості основних засобів, які представлені у звіті про фінансовий стан 

                                                                                                                                               

тис. грн. 
Період Залишкова вартість 

основних засобів 

Передплати за основні 

засоби 

Незавершені 

капітальні інвестиції 

Усього 

31.12.2018 203 484 1 068 9 658 214 210 

Загальні зміни у структурі основних засобів за роки, які закінчились 31 грудня 2018 року. 
тис. грн. 

Показник 

Група основних засобів 

Всього Інвестиц

ійна 

нерухом

ість та 

майно 

Нерухо-м

ість 

Виробн

иче 

обладна

ння 

Транс

портн

і 

засоб

и 

Інструм

енти, 

прилад

и, 

інвента

р 

Інші 

основ

ні 

засоб

и 

Незаверше

ні 

капітальні 

інвестиції 

Передп

лати за 

основні 

засоби 

 

  

НЗП 

Первинна вартість 

31.12.2015 27 319 195 450 40 394 1 863 1 998 0 838 3 141 268 006 

Надходження   685  361  3 230 1 094 1 598 6 968 

Трансфери   53  -53     0 

З капітальних 

інвестицій 
 1 183 211    

  
 1 394 

Вибуття   91  125  2 822 744 211 3 993 

Дооцінка           

Знецінення           

31.12.2016 27 319 196 633 41 252 1 863 2 181  1 246 353 1 528 272 375 

Надходження   868 1 176 485  5 951 1 899 464 10 843 

Трансфери           

Рекласифікація           

З капітальних 

інвестицій 
 261 909  172  

  
 1 342 

Вибуття   698  30  4 035 1 751 1 976 8 490 

Списання 

вартості у сумі 
 16 883 14 239 1 424 728  

  
 33 274 



114 
 

зносу внаслідок 

переоцінки 

Дооцінка 2 086 11 234 9 514 990 675     24 499 

Знецінення 206 186 5 102 135 527     6 156 

31.12.2017 29 199 191 059 32 504 2 470 2 228 0 3 162 501 16 261 139 

Рекласифікація (1 482)  1 140  252 67 (9)   (32)* 

31.12.2017 з 

урахуванням 

рекласіфікації 

27 717 191 059 33 644 2 470 2 480 67 

                     

3 153 

            

501 16 261 107 

Надходження   994 548 79  9 075 4 233 248 15 177 

Трансфери 3 824 (3 980)        (156) 

З капітальних 

інвестицій 
  813    

  
 813 

Вибуття  73 402 7 59  2 570 3 666 222 6 999 

Списання 

вартості у сумі 

зносу внаслідок 

переоцінки 

      

  

  

Дооцінка           

Знецінення           

31.12.2018 31 541 187 006 35 049 3 011 2 500 67 9 658 1 068 42 269 942 

Амортизація та знецінення 

31.12.2015 0 699 584 57 34 0 0 0 0 1 374 

Нараховано  8 431 7 066 677 404     16 578 

Трансфери   52  -52     0 

Списання зносу 

внаслідок 

переоцінки 

      

  

  

Вибуття   25  24     49 

31.12.2016 0 9 130 7 677 734 362 0 0 0 0 17 903 

Нараховано  8 688 7 362 763 419     17 232 

Трансфери           

Списання зносу 

внаслідок 

переоцінки 

 16 882 14 241 1 424 727  

  

 33 274 

Вибуття           

31.12.2017 0 936 798 73 54 0 0 0 0 1 861 

Рекласифікація     (1) 1    0 

31.12.2017 з 

урахуванням 

рекласіфікації 

0 936 798 73 53 1 

0 0 

0 1 861 

Нараховано  11 193 9 884 915 622 10    22 624 

Трансфери  (156)        (156) 

Списання зносу 

внаслідок 

переоцінки 

      

  

  

Вибуття  18 77 1 42     138 

31.12.2018 0 11 955 10 605 987 633 11 0 0 0 24 191 

Чиста 

балансова 

вартість 

      

  

  

31.12.2016 27 319 187 503 33 575 1 129 1 819 0 1 246 353 1 528 254 472 

31.12.2017 29 199 190 124 31 704 2 397 2 175 0 3162 501 16 259 278 
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31.12.2018 31 541 175 051 24 444 2 024 1 867 56 9 658 1 068 42 245 1 

*Сума яка не відповідає критеріям визнання основних засобів  у розмірі 32 тис. грн. рекласіфікована до складу 

запасів 
                                                                                                                                                

Компанія не має права власності на землю, на якій розташовані виробничі та 

адміністративні будівлі Компанії, які складають її основні виробничі потужності. Компанія 

користується цією землею на основі «права постійного користування», наданого обласною 

державною адміністрацією. 

Платежі державі за користування землею здійснюються Компанією у формі земельного 

податку 

Витрати на амортизацію основних засобів розподілені наступним чином: 

                                                                                                                                       

тис. грн. 
Стаття витрат 2018 2017 2016 

Виготовлення продукції 19 536 15 007 15 256 

Адміністративні витрати 1 059 806 610 

Інші витрати 2 030 1 419 703 

Усього 22 625 17 232 16 569 

 

Розшифровка незавершених  капітальних інвестицій 

                                                                                                                                                  

тис. грн. 

Найменування показника 
Капітальне 

будівництво 

Витрати, пов’язані з 

поліпшенням 

основних засобів 

Всього Аванси Всього 

Залишок на початок року 79 3  083 3 162 501 3 663 

Надійшло   9 098 9 098 4 233 13 331 

Вибуло всього, у т.ч.  2 602 2 602 3 666 6 268 

введено в дію ОЗ, 

інвестиційної нерухомості 
 2 574 2 574  2 574 

ліквідовано (списано)  28 28  28 

Освоєння авансів одержаних    3 666  3 666 

Інше вибуття      

Залишок на кінець звітного 

періоду 
79 9  579 9 658 1 068 10 726 

 

Примітка 13. Знецінення основних засобів 

 

На кожну звітну дату керівництво оцінює наявність ознак знецінення активу. Якщо такі 

ознаки наявні, підприємство оцінює суму відшкодування активу. Сума відшкодування активу є 

більшою із двох величин: справедливої вартості активу або одиниці, що генерує грошові потоки, 

за мінусом витрат на реалізацію, або вартості від його використання Сума відшкодування активу 

визначається для кожного окремого активу, якщо цей актив генерує надходження коштів і таке 

надходження коштів, в основному, не залежить від інших активів або груп активів. Це 

передбачає розрахунок вартості від використання одиниць, що генерують грошові кошти, на які 

віднесено актив. Розрахунок вартості від використання вимагає від підприємства розрахунку 

очікуваних майбутніх грошових потоків від одиниці, що генерує грошові кошти, а також вибору 

доцільної ставки дисконту для розрахунку теперішньої вартості цих грошових потоків. 

На 31 грудня 2018 керівництво підприємства не визнає існування ознак знецінення 

основних засобів та незавершених капітальних інвестицій. МСБО 36 «Знецінення активів» 

вимагає від керівництва проводити тестування на знецінення, коли такі ознаки існують.  

 
Примітка 14. Інвестиційна нерухомість 
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До складу інвестиційної нерухомості віднесені будівлі та приміщення, обладнання, 

утримувані з метою отримання орендних платежів, а не для використання у наданні послуг чи 

для адміністративних цілей.  

Переоцінка вартості інвестиційної нерухомості проводилась в 2017 році станом на 

30.11.2017р. Переоцінка проводилась незалежним оцінювачем, який  ФОП Сватьєвою Юлією 

Валеріївною згідно договору б/н від 22.11.2017р та яка має сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності № 799/15 виданий Фондом державного майна України. Загальна сума дооцінки 

вартості інвестиційної нерухомості в сумі 1 880 тис. грн. була  відображена у фінансовій 

звітності за 2017 рік. 
тис. грн. 

Показник 2018 2017 2016 

Вартість інвестиційної нерухомості 31 541 29 199 27 319 

 

14.1. Суми, визнані у звіті про прибутки чи збитки, щодо інвестиційної нерухомості: 

тис. грн. 
Показник 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

Дохід від оренди інвестиційної нерухомості;  5 027 4 317 4 416 

Прямі операційі витрати (включаючи ремонт і обслуговування), що 

виникають від інвестиційної нерухомості, яка генерує дохід від оренди 

протягом періоду; 

1 729 1 515 1 471 

 

Примітка 15. Довгострокова дебіторська заборгованість та інші непоточні активи 

Довгострокової дебіторської заборгованості та інших непоточних активів на 31.12.2018 року 

не має 

Примітка 16. Запаси 

                                                                                                                               

тис. грн. 
Найменування 31.12.2018р. 31.12.2017р. 31.12.2016р. 

Виробничі запаси 69 985 46 383* 33 348 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 1 634 1 594 1 288 

Незавершене виробництво 70 253 46 381 32 456 

Готова продукція  7 336  

Напівфабрикати 213 5 578 1 894 

Товари  23  

Резерв на знецінення запасів (16 011) (10 130) (12 622) 

Усього 126 074 97 165 56 364 

* у тому числі сума яка не відповідає критеріям визнання основних засобів  у розмірі 32 тис. грн. рекласіфікована 

до складу запасів                                                                                                                                                

 

Примітка 17. Торгівельна та інша дебіторська заборгованість 

 

17.1. Торгівельна дебіторська заборгованість 

тис. грн. 
Торгівельна дебіторська заборгованість 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

Розрахунки з  покупцями 58 215 28 222 22 316 

Резерв сумнівних боргів - - - 

Всього 58 215 28 222 22 316 

 

17.2. Інша дебіторська заборгованість 

тис. грн. 
Інша дебіторська заборгованість 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 
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Розрахунки по виданих авансах, в т.ч.: 4 633 3 816 952 

Сировина та матеріали 1 634 1 518 106 

Послуги 3 105 2 404 952 

Резерв сумнівних боргів 106 106 106 

Розрахунки з бюджетом 17 800 11 702 - 

Витрати майбутніх періодів 338 308 281 

Інша поточна дебіторська заборгованість, у т.р. 988 1 542  2 427 

Первісна вартість 12 618 12 999 14 074 

Резерв сумнівних боргів 11 630 12 199 11 647 

Інші оборотні активи    

Всього    

 

 

 

17.3 Розшифровка дебіторської заборгованості за строками непогашення 

тис. грн. 
Найменування Загальна сума 

заборгованості 

Термін виникнення 

до 12 місяців від 12 до 18 

місяців 

від 18 до 36 

місяців 

понад 36 

місяців 

Торгівельна дебіторська 

заборгованість 
58 215 58 215    

 

Примітка 18. Оренда (для орендодавця) 

 

Підприємством укладено угоди про операційну оренду необоротних активів строком на 1 рік з 

можливістю подовження строку за угодою сторін. Загальна вартість мі (будівель та споруд) 

мінімальних орендних платежів на майбутній рік складає 3 077 тис. грн.  

 

Примітка 19. Зміни у резервах 

                                                                                                                                              

тис.грн. 
Резерв на торгівельну дебіторську заборгованість 2018 рік 2017 рік 2016 рік 

Резерв на початок періоду - - - 

Збільшення (зменшення)    

Списання активів за рахунок резерву    

Резерв на кінець періоду - - - 

Резерв на іншу дебіторську заборгованість    

Резерв на початок періоду 12 305 11 753 19 993 

Збільшення (зменшення) (1) 552 (8 234) 

Списання активів за рахунок резерву 
568  6 

Резерв на кінець періоду 11 736 12 305 11 753 

 

Примітка 20. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості 

 

1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за 

справедливою вартістю 

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та 

зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 39 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий 

стан на кінець кожного звітного періоду. 

 
Класи активів та 

зобов’язань, оцінених 

за справедливою 

Методики оцінювання Метод оцінки 

(ринковий, дохідний, 

витратний) 

Вихідні дані 
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вартістю 

Грошові кошти та їх 

еквіваленти 

Первісна та подальша оцінка грошових 

коштів та їх еквівалентів здійснюється за 

справедливою вартістю, яка дорівнює їх 

номінальній вартості 

Ринковий Офіційні курси НБУ 

Дебіторська 

заборгованість 

Первісна та подальша оцінка дебіторської 

заборгованості здійснюється за 

справедливою вартістю, яка дорівнює 

вартості погашення, тобто сумі 

очікуваних контрактних грошових 

потоків на дату оцінки. 

Дохідний Контрактні умови, 

ймовірність погашення, 

очікувані вхідні грошові 

потоки 

Поточні зобов’язання Первісна та подальша оцінка поточних 

зобов’язань здійснюється за вартістю 

погашення 

Витратний Контрактні умови, 

ймовірність погашення, 

очікувані вихідні грошові 

потоки 

 

2. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої 

вартості 

 
Класи активів та 

зобов’язань, оцінених за 

справедливою вартістю 

1 рівень (ті, що 

мають котирування 

та спостережувані) 

2 рівень (ті, що не 

мають котирувань, 

але спостережувані) 

3 рівень (ті, що не 

мають котирувань і не 

є спостережуваними) Усього 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Дата оцінки 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 

Дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

— — — — 

                   

58 215 

                   

28 222 

                   

58 215 

                   

28 222 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками: за виданими 

авансами 

— — — — 

                      

4 633                                            

                         

3 816 

                      

4 633                                            

                         

3 816 

з бюджетом — — — — 17 800 11 584 17 800 11 584 

Грошові кошти та їх 

еквіваленти 
— — — — 13 415 30 973 13 415 30 973 

 

3. Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням вихідних 

даних 3-го рівня ієрархії 

 
Класи активів, оцінених за 

справедливою вартістю з 

використанням 3-го рівня 

ієрархії 

Залишки станом на 

31.12.2017 р. 

Придбання 

(продажі) 

Залишки станом на 

31.12.2018 р. 

Стаття (статті) у 

прибутку або збитку, у 

якій прибутки або 

збитки визнані 

Дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

28 222 518 747 58 215 - 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками: за виданими 

авансами 

                                       

3 816 79 026 

                                            

4 633 - 

з бюджетом 11 584 97 066 17 800 - 

Грошові кошти та їх 

еквіваленти 
30 973 457 748 13 415 - 

 

4. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» 

 

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю 

 
Класи активів, оцінених за справедливою Балансова вартість Справедлива вартість 
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вартістю з використанням 3-го рівня ієрархії 2018 2017 2018 2017 

1 2 3 4 5 

Дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги 

58 215 28 222 58 215 28 222 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:     

за виданими авансами 4 633 3 816 4 633 3 816 

з бюджетом 17 800 11 584 17 800 11 584 

Грошові кошти та їх еквіваленти 13 415 30 973 13 415  30973 

 

Справедливу вартість дебіторської та кредиторської заборгованості, а також інвестицій 

неможливо визначити достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів. 

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості 

є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація 

щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової 

звітності. 

 

Примітка 21. 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 на поточних 

рахунках у іноземній валюті 

Разом 

Станом на 31.12.2016 29 824 476 30 300 

Станом на 31.12.2017 7 545 23 428 30 973 

Станом на 31.12.2018 818 12 597 13 415 

 

2) Протягом 2018 року сума цільового фінансування підприємству склала 27 тис. грн.  

 
Вид цільового надходження 2018 2017 2016 

Цільове фінансування військовими комісаріатами 11 12 - 

Цільове фінансування додаткових відпусток 

громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи  

16 41 - 

Усього 27 53 - 

 

Примітка 22. Суттєві операції в негрошовій формі  

Впродовж 2018 року підприємство не робило операцій в негрошовій формі 

 

Примітка 23. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття 

 

На кінець 2018 року підприємство не має необоротних активів, утримуваних для продажу  

 

Примітка 24. Активи у заставі та активи з обмеженим використанням.  

 

Станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року   підприємство не мало активів у 

заставі та активів з обмеженим використанням.  
 

Примітка 25. Власний та статутний капітал 

 
Станом на 31 грудня 2018 року зареєстрований та сплачений капітал в сумі 6 412 тис. грн., який 

складався з простих акцій номінальною вартістю 3,50 грн. в кількості 1832080 штук. Неоплаченої 

частини статутного капіталу немає.  
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Кількість акцій упродовж 2018 року не змінювалася.  

 

Примітка 26. Резерви на виплату пенсійних зобов’язань 

 

Зобов'язання з виплат працівникам після закінчення трудової діяльності та інших 

довгострокових виплат працівникам 

ПРАТ «Запоріжкран» 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 2018 31 грудня 2017 31 грудня 2018 

Зобов'язання: виплати після закінчення трудової 

діяльності  

4 310 2 865 3 460 

Зобов'язання: інші довгострокові виплати 

працівникам  

72 52 54 

Усього: 4 382 2 917 3 514 

 

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 2018року, представлені таким чином: 

тис. грн 
Показник Зобов'язання з виплат працівникам: 

Пільгові пенсії Виплати до ювілеїв Усього 

Приведена вартість зобов’язань на 1 січня  2 865 52 2917 

Вартість поточних послуг  1 184 22 1 206 

Витрати на проценти за зобов’язаннями з виплат 

працівникам  

344 

 

6 

 

350 

 

Актуарний (прибуток) збиток, визнаний у звіті 

про сукупний дохід  

797 

 

(4) 

 

793 

 

Виплати працівникам  880 4 884 

Приведена вартість зобов’язань на 31 грудня  4 310 72 4 382 

 

Суми, визнані у прибутку або збитку за рік, що закінчився 31 грудня 2017 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  

Фінансові витрати 415 6 

 

Вартість поточних послуг 

Інші операційні витрати 443  

Витрати на персонал  19 

  858 25 

 

Основні припущення, використані при визначенні цих зобов’язань: 

 
Показник 31 грудня 2018 31 грудня 2017 

Ставка дисконту,%  12 13 

Майбутнє збільшення зарплати,%  9 8 

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 
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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. 

 

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. 

 

 

Примітка 27. Короткострокові кредити банку 

 

На кінець звітного періоду Підприємство не має короткострокових кредитів та 

овердрафтів. 

 

Примітка 28. Торгівельна та інша кредиторська заборгованість 

                                                                                                                                              

тис. грн. 
Показник 2018 2017 2016 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 

(виплати за пенсійними резервами) 
- - - 

Торгівельна кредиторська заборгованість 23 620  6 613 4 651 

Одержані аванси - - - 

Нараховані зобов’язання у частині розрахунків з бюджетом  3 152 859 - 

Розрахунки з бюджетом за податком на прибуток 2 019 - 2 386 

Заробітна плата та соціальні внески 4 214 2 549 1 116 

Кредиторська заборгованість  за одержані аванси 88 573 111 352 49 272 

Кредиторська заборгованість  з розрахунків з учасниками 99 99 99 

Поточні забезпечення  6 118 3 265 2 864 

Інші 1 345 1 391 1 932 

 

Доходи майбутніх періодів визнаються відповідно до п. 26 МСБО (ІAS) 20   «Облік 

державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу» у складі прибутку на 

систематичній основі протягом строку корисного використання об’єкта. На кінець 2018 року 

підприємство не має доходів майбутніх періодів. 

 

Довгострокові та короткострокові позики 
                                                                                                                                                                                       

тис. грн. 

Показник Договір Валюта 2018 2017 2016 

Довгострокові позики:      

KonecranesFinanse OY б/н 29.04.11 євро  638 389 536 346 

Поточна частина довгострокової 

позики 

     

KonecranesFinanse OY б/н 29.04.11 євро 593 054 - - 

Поточні кредити банків      

ВАТ «СЕБ-Банк» 366  02.04.06 євро - - 93 090 

Разом: - - 593 054 638 389 629 436 
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Відповідно до параграфу Б5.4.13 МСФЗ (IFRS) 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.  

З практичних причин суб’єкт господарювання може застосовувати як базову ставку загально 

прийняту та легко спостережену загальну ставку, наприклад, ставку ЛІБОР. 

У 2015 році  кредитна лінія від Konecranes Finanсe OY подовжена. Саме ставку відсотка ЛІБОР 

обрало підприємство  для цього кредиту.  

Строк дії кредитної лінії за ставкою 6M LIBOR (EUR) +1,5% до 30.04.2019 року.  

Амортизаційна вартість отриманих кредитів ПРАТ «Запоріжкран» відображена у фінансовій 

звітності за 2018 рік відповідно до  МСФЗ в сумі 12 084 тис. грн.  

Станом на 31 грудня 2018року вся заборгованість за кредитом є короткостроковою.  

                                                                                                                                                                           

тис. грн. 
Показник Договір Валюта Показник 2018 2017 2016 

KonecranesFinanсe 

OY 

б/н 29.04.11 євро Справедлива вартість згідно з МСФО на 31.12  638 389 536 436 

Поточна частина довгострокової позики 

згідно з МСФЗ на 31.12 

593 054 - - 

Фінансові доходи    

Фінансові витрати 19 871 12 762 16 099 

 

Примітка 29. Операційна оренда (для орендаря) 

Підприємством не укладені договори оренди  (або суборенди) будівель, транспортних засобів  

 

Примітка 30. Дивіденди, заборгованість учасникам 

                                                                                                                                               

тис. грн. 
Показник 2018 2017 2016 

На початок періоду 99 99 99 

Нараховано учасникам за вирахуванням податків    

Виплачено    

На кінець періоду 99 99 99 

Примітка 31. Забезпечення виплат персоналу 

тис. грн. 
Показник 2018 2017 2016 

На 1 січня 3 265 2 864 1 538 

Нараховано 7 062 4 146 3 383 

Використано 4 209  3 745 2 057 

На 31 грудня 6 118 3 265 2 864 

 

 

Примітка 32. Умовні зобов’язання 

 

Податкові зобов’язання.  

 

Податкове законодавство України та його застосування у ході діяльності та операцій 

Компанії допускає різні тлумачення. У зв’язку з цим податкові позиції, визначені керівництвом, 

та офіційна документація, яка підтверджує податкові позиції, можуть бути успішно оскаржені 

відповідними органами. Українське податкове адміністрування поступово посилюється, у тому 
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числі підвищується ризик проведення перевірок операцій, які не мають чіткого 

фінансово-господарського призначення або які проводилися за участі контрагентів, що не 

дотримуються вимог податкового законодавства. Відповідні органи можуть проводити 

податкові перевірки у фінансових періодах протягом трьох календарних років після їхнього 

закінчення За певних обставин; перевірка може стосуватися довших періодів. 

За результатами таких податкових перевірок у Компанії  може виникнути спор із 

податковими органами. За оцінками керівництва, існує ймовірність оскарження віднесення 

певних витрат на у склад податкових витрат що може призвести до збільшення податкових 

зобов’язань суму яких визначити не уявляється можливим Керівництво має намір активно 

відстоювати податкові позиції та тлумачення, застосовані при визначенні суми податків, 

визнаних у цій фінансовій звітності Однак впевненості у тому, що податкові органи погодяться з 

позицією Компанії немає. 

Оскільки податкове законодавство України не містить чітких інструкцій щодо деяких 

податкових питань, Компанія час від часу застосовує тлумачення таких питань Хоча 

керівництво вважає що прийняті Компанією податкові позиції та тлумачення обґрунтовані, існує 

ризик того що у випадку оскарження цих податкових позицій та тлумачень контролюючими 

органами може виникнути додаткова заборгованість за податками. Наслідки цього не можуть 

бути достовірно оцінені, однак вони можуть бути суттєвими для фінансового стану та/чи 

діяльності Компанії в цілому.  

На думку керівництва Компанії, враховуючи його розуміння податкового законодавства, 

та у зв’язку з невизначеністю суми ймовірного оскарження віднесення певних витрат на у склад 

податкових витрат під податкові зобов'язання резерви не створювались. 

1 січня 2017 року набула чинності нова редакція статті 39 Податкового кодексу 

України щодо трансфертного ціноутворення. Крім того, 04.07.2017 р. постановою Кабінету 

міністрів України № 480 затверджено Перелік організаційно-правових форм нерезидентів, які не 

платять податок на прибуток (корпоративний податок), в тому числі податок з доходів, 

отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, і / або не є податковими 

резидентами держави, в якому вони зареєстровані як юридичні особи. 

З огляду на той факт, що практика дотримання нових правил трансфертного 

ціноутворення в Україні ще повністю не сформувалась, а позиція податкових органів щодо 

адміністрування та тлумачення цього законодавства невідома, вплив оскарження трансфертних 

цін Компанії достовірно оцінити неможливо. Проте він може виявитись значним стосовно 

фінансового стану та/чи діяльності Компанії в цілому залежно від того, яким чином місцеві 

податкові органи будуть інтерпретувати ці правила. 

 

Судові процеси.  

 

Відповідно до МСФО (ІAS) 37 «Резерви, умовні зобов’язання та умовні активи» на 

підприємстві відсутні підстави для визнання умовних зобов’язань за судовими процесами. 
 

Примітка 33. Операції із пов'язаними сторонами 

 

У ході своєї звичайної діяльності Компанія надає послуги та здійснює інші операції з 

пов’язаними сторонами. Відповідно до МСБО (ІAS) 24 «Розкриття інформації щодо пов’язаних 

осіб» сторони вважаються пов’язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливість 

контролювати іншу сторону або здійснює суттєвий вплив на іншу сторону при прийнятті 

фінансових та операційних рішень. Пов’язані сторони включають дочірні та асоційовані 

підприємства Компанії, акціонерів Компанії, компанії, які спричинюють спільний суттєвий 

вплив на суб’єкт господарювання, членів основного управлінського персоналу Компанії та 

близьких членів їх сімей, членів Наглядової ради та близьких членів їх сімей, а також компанії, 
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що знаходяться під контролем з боку акціонерів, або на діяльність яких останні суттєво 

впливають.  

 

До таких підприємств в першу чергу належать усі підприємства, які контролюють ПРАТ 

«Запоріжкран»  

Умови операцій з пов’язаними сторонами встановлюються на момент їх проведення. 

Операції з пов’язаними сторонами обов’язково здійснюються на ринкових умовах. 

У звітному періоді із пов’язаними сторонами відбувались наступні операції: 

тис. грн. 
Показник Сума 

Фінансові операції (юридичним особам) 19 521 

Придбання товарів (робіт, послуг) 65 505 

Продаж готової продукції (товарів, робіт, послуг) 503 815 

Придбання інших активів 1 677 

Довгострокове погашення кредиту  23 837 

Загальна заборгованість пов’язаних сторін перед підприємством станом на 31.12.2018 57 718 

Загальна заборгованість підприємства перед пов’язаними сторонами станом на 31.12.2018 99 377 

. 

Ключовий управлінський персонал  

Ключовий управлінський персонал – це особи, які мають повноваження та є 

відповідальними, прямо або опосередковано, за планування, керівництво і контроль за 

діяльністю Компанії. 

Ключовий управлінський персонал підприємства включає членів Правління та 

Наглядової ради підприємства, Голову Ревізійної комісії Підприємства. 

У 2018 році витрати підприємства на винагороду ключовому управлінському персоналу 

склали короткострокові виплати (заробітна плата) у сумі  1 614,7 тис. гривень.   

Станом на 31.12.2018 року ключовий персонал не має заборгованостей перед ПРАТ 

«Запоріжкран». 

 

Примітка 34. Питання, пов’язані з охороною довкілля.  

 

Система заходів із дотримання природоохоронного законодавства в Україні знаходиться 

на етапі розвитку, і позиція органів влади щодо його виконання постійно переглядається  

Підприємство дотримується  природоохоронних заходів. Та нараховує і сплачує екологічний 

податок за стаціонарні джерела та скиди безпосередньо у водні об’єкти згідно затверджених 

норм ПДК. За поточних правил, які забезпечують дотримання вимог чинного законодавства, 

керівництво вважає, що суттєвих зобов'язань внаслідок забруднення навколишнього середовища 

не існує. 

 

Примітка 35. Умови, в яких працює підприємство 

 

2018 рік можна охарактеризувати, як рік, який має багато показників ризиків. 

Нестабільність політичної та економічної ситуації, що почалась у 2013 році та триває, але не 

призвела до погіршення стану державних фінансів, волатильності фінансових ринків, 

неліквідності ринків капіталу, темпи  інфляції та девальвації національної валюти по 

відношенню до основних іноземних валют сповільнились у 2018році. Станом на кінець 2018р. 

гривня укріпилась по відношенню до основних іноземних валют. 

Офіційний темп інфляції в Україні протягом 2018 року уповільнився та склав приблизно 

9,8% (річний темп інфляції за 2016 рік сягнув 12,4%, за 2017 рік 13,7%). 

Девальвація національної валюти протягом 2018 року була помірною. В 2018 році 

Національний Банк України («НБУ») зберіг послаблення обмежень валютного контролю, що 
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були впроваджені в 2015-2016 роках. Зокрема, обов'язковий продаж визначеної частини 

надходжень іноземної валюти було знижено з 50%. Період погашення заборгованості за 

експортно імпортними контрактами було збільшено з 120 до 180 днів. 

Банківська система залишається вразливою через недостатню капіталізацію, низьку 

якість активів, викликану економічною ситуацією, знецінення національної валюти та інші 

фактори 

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. 

Стабільність економіки України в значній мірі залежатиме від політики та дій уряду, 

спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а також економіки в цілому.  

 

Примітка 36. Операційні ризики 

 

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. 

Так, з 01.01.2018 продовжено проведення податкових реформ. При цьому зробити 

прогнози стосовно впровадження нових правил та їх впливу на фінансові потоки підприємства 

зробити неможливо. 

У 2018 році також проведено зміни у податковому законодавстві. 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, підлягають перевірці і вивченню з боку ряду 

контролюючих органів, які в законодавчому порядку уповноважені накладати штрафи та пені в 

значних обсягах.  

Податковий рік залишається відкритим для податкових перевірок протягом трьох 

наступних календарних років, однак за певних обставин цей термін може бути продовжений. Ці 

факти створюють набагато серйозніші податкові ризики в Україні, ніж ризики, які є типовими 

для країн з більш розвиненими системами оподаткування. 

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 
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В ході звичайної діяльності підприємство не має справ 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 як 

обов’язкові так і добровільні види страхування, передбачені законодавством України.  

 

Примітка 37. Цілі та політика управління фінансовими ризиками 

 

Основні фінансові зобов’язання підприємства включають довгострокову заборгованість 

(пенсійні зобов’язання), 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. Фінансові ризики складаються з 

ринкового ризику який включає валютний ризик, кредитного ризику та ризику ліквідності. 

Основними цілями управління фінансовими ризиками є визначення лімітів ризику й нагляд за 

тим. щоб ці ліміти не перевищувалися. Управління операційними та юридичними ризиками має 

на меті забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та політики, що 

спрямовані на мінімізацію цих ризиків. 

 

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. 

Кредитний ризик виникає в результаті кредитних та інших операцій Компанії з контрагентами, 

внаслідок яких виникають фінансові активи. Кредитний ризик підприємства пов'язаний з 

невиконанням клієнтами своїх зобов’язань обмежується балансовою вартістю торгової 

дебіторської заборгованості (Примітка 17) . 

Фінансові інструменти, які зазнають кредитного ризику, в основному включають поточну 

торгову дебіторську заборгованість. Так як підприємство 99% своєї вробленої продукції реалізує 

всередині групи  то цей ризик зовсім малий. Станом на 31 грудня 2018 р. максимальний 

кредитний ризик підприємства становив 513 тис. грн. поточною заборгованістю тис. грн.  

Моніторинг та аналіз кредитного ризику здійснюється окремо за кожним випадком. 

Кредитні оцінки виконуються щодо всіх клієнтів, які хочуть отримати кредит понад 

встановлений ліміт 

Керівництво підприємства аналізує непогашену дебіторську заборгованість за строками 

погашення та у подальшому контролює прострочені залишки. Таким чином, керівництво 

підприємства вважає за необхідне надавати у цій фінансовій звітності інформацію про строки 

прострочення заборгованості та інші дані про кредитний ризик. 
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Максимальний рівень кредитного ризику відображається в балансовій вартості 

фінансових активів підприємства. Підприємство не вимагає застави по дебіторській 

заборгованості за товари, роботи, послуги, передоплаті та інших фінансових інструментах. 

Підприємство не створює  резерв на покриття збитків від зменшення корисності, який являє 

собою її оцінку понесених збитків від дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги, 

передоплати та інші активи. 

 

На думку керівництва Підприємства, кредитний ризик належним чином врахований у 

створених резервах під знецінення відповідних активів. 

 

Ринковий ризик.  

Ринковий ризик полягає у тому, що зміни ринкових курсів, таких як валютні курси, 

процентні ставки будуть впливати на доходи або на вартість фінансових інструментів Компанії.  

Підприємство наражається на ринкові ризики, що виникають у зв’язку з відкритими 

позиціями  

- (а) в іноземних валютах,  

  

Валютний ризик 

У Компанії виникає валютний ризик у зв’язку з реалізацією продукції та закупками 

деномінованими в іноземних валютах. Валютою, в яких, головним чином, деноміновані ці 

операції, є євро. 

Українське законодавство обмежує спроможність Компанії хеджувати свій валютний 

ризик, отже, Компанія не хеджує свій валютний ризик. 

У поданій нижче таблиці наведено концентрацію валютного ризику підприємства (щодо 

курсу обміну гривні до ЕВРО) станом на кінець звітного періоду: 

тис. грн. 
Показники 31 грудня 2018 р 31 грудня 2017 р 

Монетарні фінансові активи 14 189 1 528 

Монетарні фінансові зобов'язання 19 231 19 558 

Чиста балансова позиція (5 042) (18 030) 

 

У зв'язку з цим валютним ризиком зміцнення чи послаблення євро на 10% по 

відношенню до гривні призвело б до збільшення витрат підприємства на 15 988 тисяч гривень, 

відповідно (на 31 грудня 2017 року – 60 382 тисяч гривень). 

Обґрунтовано можливі зміни курсів обміну інших валют мали б суттєвий вплив на 

фінансові результати підприємства. 

Ціновий ризик. Підприємство не наражається на ціновий ризик у відношенні до 

фінансової звітності, оскільки не має значних інвестицій в цінні папери та фінансові 

інструменти, які наражали б його на ціновий ризик. 

Ризик ліквідності. Ризик ліквідності - це ризик того, що підприємство зіткнеться з 

труднощами при виконанні зобов’язань, пов’язаних з фінансовими зобов’язаннями 

Обачність при управлінні ризиком ліквідності передбачає наявність достатньої суми 

грошових коштів, а також наявність достатніх фінансових ресурсів для задоволення зобов'язань 

в момент, коли настає строк їхнього погашення. Управління поточною ліквідністю підприємства 

здійснюється шляхом контролю сум дебіторської та кредиторської заборгованості і витрат на 

програми капітальних інвестицій. Для управління ліквідністю підприємства широко 

використовується практика передоплати. 

Нижче в таблиці показані зобов'язання підприємства за зазначеними в угодах строками 

погашення, що залишилися до сплати. Суми, показані у таблиці аналізу за строками, - це 
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недисконтовані грошові потоки згідно з договорами. Ці недисконтовані грошові потоки не 

відрізняються від сум відображених у звіті про фінансовий стан, оскільки підприємство не має 

заборгованості терміном виникненні більш одного року. 

Нижче в таблиці поданий аналіз фінансових зобов’язань Групи за строками погашення на 

31 грудня 2018 року: 

                                                                      тис. грн. 
Найменування Загальна сума 

заборгованості 

Термін виникнення 

до 12 місяців від 12 до 18 

місяців 

від 18 до 36 

місяців 

понад 36 

місяців 

Торгівельна  

кредиторська 

заборгованість на 

31.12.2018 

88 573 88 573 - - - 

 

 

Примітка 38. Управління капіталом 

Метою підприємства при управлінні капіталом є забезпечення подальшої роботи в якості 

безперервно діючого підприємства, щоб приносити прибуток акціонерам і вигоди іншим 

зацікавленим сторонам, а також підтримувати оптимальну структуру капіталу для зменшення 

його вартості. Для підтримки або коригування структури капіталу підприємство може 

коригувати суму дивідендів, що виплачуються акціонерам, повертати капітал акціонерам, 

випускати нові акції або продавати активи для зменшення суми боргу. 

Як і інші компанії, що працюють у тій же галузі, підприємство контролює величину 

капіталу на підставі співвідношення власних і позикових коштів. Це співвідношення 

розраховується як чиста сума зобов'язань, розділена на загальну суму капіталу, управління яким 

здійснюється. Чиста сума зобов'язань розраховується з рахуванням суми позикових коштів 

(включаючи поточні і довгострокові позикові кошти, показані у звіті про фінансовий стан) мінус 

грошові кошти та їх еквіваленти. Загальна сума капіталу, управління яким здійснює 

підприємство, дорівнює власному капіталу, показаному в звіті про фінансовий стан. 

ПРАТ «Запоріжкран» ще не визначило оптимальне для себе співвідношення власних і 

позикових коштів. 

тис. грн. 
Показник 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

Чиста сума зобов’язань 733 179 777 828 701 459 

Усього капіталу (334 159) (345 490) (321 549) 

Співвідношення зобов’язань та капіталу, % 2,19 2,25 2,18 

 

Примітка 39. Припущення щодо функціонування підприємства у найближчому 

майбутньому 

 

Дана фінансова звітність підготовлена на основі припущення про безперервність 

діяльності підприємства. Припущення стосовно функціонування підприємства у найближчому 

майбутньому зроблено на підставі розрахунку, який охоплює 12 місяців від звітної дати.  

У найближчому майбутньому підприємство продовжуватиме зазнавати вплив 

нестабільної економіки в країні.  

Не можна спрогнозувати поширення зони збройного конфлікту, руйнування 

інфраструктури та зупинки виробничих потужностей. 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. 
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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. 

 

Примітка 40. Події після дати балансу 

 

Після дати балансу не відбувались будь-які події, які б потребували додаткового 

розкриття у цій фінансовій звітності. 

 

Примітка 41. Інформація за сегментами 

 

Показник 

Виготовлення 

підіймального та 

вантаж.-розвант. 

устаткування 

Послуги 

переробки з 

метою 

виготовлення 

частей крану 

Інша 

реалізація(оренда, 

реалізація ОЗ, 

металобрухту та 

ін. 

Дані за період, який 

закінчився  

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Зовнішні доходи від реалізації 359 826 387 150 - 115 114 1 883 224 361 709 502 488 

Валовий прибуток 110 632 98 102 - 33 334 1 883 224 112 515 131 660 

Фінансові витрати 12 832 19 871     12 832 19 871 

Амортизація 17 142 17 432 - 5 183 90 10 17 232 22 625 

Суттєві статті доходів та витрат:         

Дохід від продажу необоротних та 

оборотних активів 
    7 405 9 980 7 405 9 980 

Витрати від продажу необоротних 

та оборотних активів 
    2 784 9 035 2 784 9 035 

Списання безнадійної 

заборгованості 
    - - - 566 

Одержані штрафи, пені 8 80     8 80 

Сплачені штрафи 4 67     4 67 

Одноразова допомога 

працівникам при виході на пенсію 
      115 108 

Витрати за невідпрацьований час, 

що не підлягають накопиченню 
      - - 

Сегментні активи       - - 
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Сегментні зобов'язання       2 281 2 640 

 

Активи сегменту включають торгову дебіторську заборгованість, основні засоби, запаси, 

незавершене капітальне будівництво, й не включають нематеріальні активи, іншу дебіторську 

заборгованість та інвестиційну нерухомість, які контролюються на рівні підприємства в цілому. 

Сегментні зобов'язання включають довгострокову заборгованість і торгову кредиторську 

заборгованість й не включають іншу кредиторську заборгованість, резерв відпусток і виплат за 

пенсійними зобов’язаннями, які контролюються на рівні підприємства в цілому. 

Географічні сегменти 

тис. грн. 

Показник Україна Експорт Разом 

разом за рік, 

що закінчився 

31.12.2018 

разом за рік, 

що 

закінчився 

31.12.2017 

разом за рік, 

що 

закінчився 

31.12.2018 

разом за 

рік, що 

закінчився 

31.12.2017 

разом за 

рік, що 

закінчився 

31.12.2018 

разом за 

рік, що 

закінчився 

31.12.2017 

Всього зовнішні доходи 63 15 017 502 425 346 692 502 488 361 709 

Сегментні непоточні 

активи 

- - - - - - 

 

 

 

Голова правління                                                        Плясов С.В. 

 

 

Головний бухгалтер                                                      Бувайло Н.Я. 
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XVI. Твердження щодо річної інформації 
 

 

Я, Голова Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЗЬКИЙ 

ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ" Плясов Сергiй Вячеславович, стверджую, що, 

наскiльки це менi вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв 

бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк 

та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан 

активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. Звiт керiвництва включає 

достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi 

та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вiн стикається у 

своїй господарськiй дiяльностi. 

 

 

XIX. 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 НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

17.04.2018 17.04.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

24.04.2018 24.04.2018 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

24.04.2018 24.04.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

17.05.2018 18.05.2018 Відомості про зміну типу акціонерного товариства 

 


