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Титульний аркуш 
 

13.05.2020 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 130520-1 

(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). 
 

Генеральний директор    Плясов С. В. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 
 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік 
 

І. Загальні відомості 
 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЕКРЕЙНС 

УКРАЇНА" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20013200 

4. Місцезнаходження: 65049, Одеська обл., місто Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 16, корп. 

8, офіс 9 

5. Міжміський код, телефон та факс: (048)786-91-21, (048)786-91-22 

6. Адреса електронної пошти: Ukraіne@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 12.05.2020, Затвердити річну інформацію 

ПРАТ "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" за 2019 рік. 

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 діяльність з оприлюднення регульованої 

інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна 

установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, 

DR/00001/APA 

9. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 
 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

https://ua.konecranes.ua/informaciya-e

mitenta 13.05.2020 

(URL-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 X 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента X 

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції щодо емітента  

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 мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення  

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

паїв)  

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 емітента 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 такого емітента  

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 про вчинення значних правочинів  

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  
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29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 

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: 

Розділи: "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності", "Інформація 

щодо посади корпоративного секретаря", "Інформація про будь-які винагороди або 

компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення", "Інформація про 

зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає 

більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій", "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", "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних 

паперів", "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)", "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів", "Інформація вчинення значних правочинів", "Інформація 
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про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість", "Інформація про осіб, 

заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, 

існування яких створює заінтересованість", "Річна фінансова звітність поручителя 

(страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним 

суб'єктом забезпечення окремо)" не заповнюються, оскільки відповідно до п. 5 гл. 4 розд. ІІ 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

НКЦБФР від 03.12.2013 № 2826 (зі змінами та доповненнями), річна інформація емітентів, які 

є приватними акціонерними товариствами, зазначені розділи не включає. 

Крім того: 

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

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

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

- Інформація про судові справи емітента не наводиться, оскільки судові справи, за якими 

розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента або 

дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент, 

його дочірні підприємства, посадові особи емітента; судові справи, провадження за якими 

відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків активів емітента або дочірнього 

підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні 

підприємства; а також судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році, 

відсутні; 

- Інформація про штрафні санкції емітента не наводиться, оскільки штрафні санкції емітента, 

накладені органами державної влади у звітному періоді, відсутні; 

- Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) не 

наводиться, оскільки жоден засновник та/або учасник емітента не є його акціонером та/або 

учасником на кінець звітного періоду; 

- Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 

більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не наводиться, оскільки 

відповідних змін протягом звітного періоду не було; 

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

облігацій; 

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

не є емітентом інших цінних паперів, крім акцій; 

- Інформація про похідні цінні папери емітента не наводиться, оскільки товариство не є 

емітентом похідних цінних паперів; 

- Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не 

наводиться, оскільки емітент не здійснював придбання власних акцій протягом вказаного 

періоду; 

- Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) 

такого емітента не наводиться, оскільки товариство не є емітентом інших цінних паперів, крім 

акцій; 

- Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка 

розміру статутного капіталу такого емітента не наводиться, оскільки жоден з працівників 

емітента не має у власності відповідних акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного 

капіталу; 

- Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента не наводиться, 

оскільки протягом звітного періоду відсутні рішення суду або уповноваженого державного 

органу, яким накладено обмеження; 

- Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами не наводиться, 

оскільки зазначених виплат протягом звітного періоду не було; 

- Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) 
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такого емітента, яка наявна в емітента, не наводиться, оскільки відповідна інформація у 

емітента відсутня; 

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

осіб, які здійснюють контроль над емітентом, не наводиться, оскільки зазначені договори або 

правочини відсутні; 

- Розділи звіту: "Інформація про випуски іпотечних облігацій", "Інформація про склад, 

структуру і розмір іпотечного покриття", "Інформація про наявність прострочених боржником 

строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права 

вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття", 

"Інформація про випуски іпотечних сертифікатів", "Інформація щодо реєстру іпотечних 

активів", "Основні відомості про ФОН", "Інформація про випуски сертифікатів ФОН", 

"Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН", "Розрахунок вартості чистих 

активів ФОН", "Правила ФОН" не заповнюються, оскільки емітент не здійснював випуск 

іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій, сертифікатів ФОН. 
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ІІІ. Основні відомості про емітента 

 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 ПРАТ "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 15.07.1993 

4. Територія (область) 

 Одеська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 12131640 

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) 

 85 

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

 28.22 - Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання 

 33.12 - Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового 

призначення 

 33.20 - Установлення та монтаж машин і устатковання 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614 

2) ІBAN 

 UA103006140000026008500083066 

3) поточний рахунок 

 UA103006140000026008500083066 

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

рахунком у іноземній валюті 

 АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614 

5) ІBAN 

 UA103006140000026008500083066 

6) поточний рахунок 

 UA103006140000026008500083066 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ" 

2) Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 33528158 

4) Місцезнаходження 

 69041, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А 
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5) Опис  

 Емітент є акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖЖЯ 

КРАН ХОЛДИНГ". Відсоток акцій, що належать емітенту в зазначеній юридичній особі - 

49,000000%. Оплата акцій здійснювалась грошовими коштами. Емітент має право голосу на 

загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖЖЯ КРАН 

ХОЛДИНГ" відповідно до чинного законодавства України. 

 

1) Найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО 

КРАНОБУДУВАННЯ" 

2) Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 00110728 

4) Місцезнаходження 

 69041, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А 

5) Опис  

 Емітент є акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ 

ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ". Відсоток акцій, що належать емітенту в зазначеній 

юридичній особі - 9,854427%. Оплата акцій здійснювалась грошовими коштами. Емітент має 

право голосу на загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ" відповідно до чинного 

законодавства України. У звітному періоді членом Наглядової ради ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ" 

є фізична особа - представник емітента. 

 

 

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента 
1) Найменування 

 ФІЛІЯ "ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" В 

МІСТІ ЗАПОРІЖЖЯ" 

2) Місцезнаходження 

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

3) Опис 

  

 

1) Найменування 

 ФІЛІЯ "ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" У 

М.МАРІУПОЛЬ" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 87510, Донецька обл., м. Маріуполь, пл. Морвокзал, 10 

3) Опис 
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XІ. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів відсутні. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

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

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

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

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

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за звітний період 

становила 85 осіб, у т. ч. чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого 

часу - 2 особи. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за 

сумісництвом - 2 особи. Фонд оплати праці у звітному періоді склав 20,632 млн. грн. Фонд 

оплати праці відносно попереднього року збільшився на 6%. Кадрова політика товариства 

спрямована на підвищення кваліфікаційного рівня персоналу. Взаємовідносини з працівниками 

здійснюється згідно з чинним законодавством. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

діяльності 

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями. 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

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

реорганізація не відбувалася. 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Облікова політика була введена в дію наказом по підприємству № 37 від 30.12.2015 року. З 

метою складання фінансових звітів згідно П(С)БО були встановлені наступні принципи 

облікової політики: 

- активи визначаються в обліку, якщо існує ймовірність надходження товариству економічних 

вигод, амортизація основних засобів провадиться виходячи з норм податкового законодавства; 

- при передачі в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів, нараховується 100% 

зносу з віднесенням на витрати від операційної діяльності; - амортизація основних засобів 

нараховується прямолінійним методом; 

- амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом, строк корисного 

використання не перевищує 10 років; 

- дебіторська заборгованість визначається активом, якщо існує можливість отримання 
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підприємством майбутніх економічних вигод і може бути достовірно визначена її сума, резерв 

сумнівних боргів нараховується в разі порушення проти клієнта справи про банкрутство чи 

існування ймовірності, що сума боргу не буде погашена; 

- при передачі запасів у виробництво, при продажу і іншому вибутті їх оцінка здійснюється 

методом ідентифікованої собівартості одиниці запасів (паливно-мастильні матеріали, готова 

продукція), а також методом продаж; 

- зобов'язання визначаються, якщо товари, матеріали і інші ресурси (роботи, послуги) отримані 

товариством від постачальників; 

- прибуток визначається в момент збільшення активу або зменшення зобов'язань, що обумовлює 

збільшення власного капіталу (за винятком внесків учасників товариства). 

Доходи і витрати підприємство визнає і нараховує відповідно до ПСБО 15 "Доходи" і ПСБО 16 

"Витрати". Фінансова звітність підприємства складається згідно з національними Положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку і відповідно до принципів бухгалтерського обліку, 

визначеними Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" № 

996-XіV від 16.07.1999 р. 

 

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

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

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

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

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

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

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

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

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

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

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

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

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

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

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

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

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Товариство належить до підприємств машинобудівної галузі, яке здійснює виробництво, 

ремонт, модернізацію, реконструкцію та технічне обслуговування вантажопідйомного 

обладнання різних типів, підйомно-транспортного устаткування та постачання змінно-запасних 

частин. Обсяг виробництва - 118,093 млн. грн. Сума виручки - 118,093 млн. грн. Загальна сума 

експорту - 51,779 млн. грн. Структура продажів: внутрішній ринок - 56,15%; експорт - 43,85%. 

Особливо перспективними видами продукції є промислові та портальні крани різноманітного 

призначення. Безпосереднього впливу сезонних змін на діяльність товариства не вбачається. У 

своїй діяльності товариство має певні ризики, які включають наступні: а) політичні і 

макроекономічні ризики - несприятливі зміни податкового навантаження, а саме - зростання 

податкових платежів, штрафів і пені; політична нестабільність; прискорення інфляції і, як 

наслідок, зниження впевненості споживачів у майбутньому; зниження темпів економічного 

розвитку країни та світу в цілому, і, як наслідок, погіршення стану окремих галузей виробництва 

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

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

вживає заходи щодо забезпечення оптимального балансу між цінами та якістю продукції, що 

виробляється, розширення кола платоспроможних споживачів. Методи продажу: укладання угод 

зі споживачами продукції та послуг. Основними джерелами сировини для виробництва 
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підйомно-транспортного устаткування є придбання обладнання та компонентів, виготовлених 

іншими підприємствами. Джерела сировини є доступними внаслідок наявності значної кількості 

постачальників. Динаміка цін на сировину значною мірою визначається загальносвітовими 

тенденціями. Оскільки машинобудівна галузь є виробником засобів виробництва для інших 

підприємств, то розвиток галузі залежить від стану економіки в цілому. Товариство відстежує 

нововведення в галузі та орієнтується на сучасні технології. Конкуренція в галузі має місце. 

Перспективами розвитку товариства є освоєння нових видів продукції, робіт та послуг, а також 

пошук шляхів збільшення обсягів виробництва та зниження собівартості. 

 

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

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

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

вартість і спосіб фінансування  

Суттєвих придбань чи відчужень активів за останні п'ять років не відбувалося. Будь-які значні 

інвестиції або придбання, пов'язані з господарською діяльністю товариства, 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 має основні засоби, а саме - будівлі, споруди та транспортні засоби, які 

використовуються для ведення господарської діяльності. Загальна ступінь використання 

основних засобів за звітний період становить 100,0%. Усі основні засоби використовувались у 

звичайних умовах діяльності товариства. Адреса розташування виробничих потужностей: м. 

Одеса, вул. Фонтанська дорога, 16, корп. 8, оф. 9. Діяльність товариства, у т. ч. використання 

активів, безпосередньо на екологічний стан довкілля не впливає. Товариство не планує суттєвих 

заходів з капітального будівництва чи розширення або удосконалення основних засобів. 

 

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

економічних обмежень 

Основними проблемами, які впливають на діяльність емітента, є відсутність належної державної 

політики щодо сприяння іноземному інвестуванню; державна податкова політика, що 

недостатньо спрямована на розвиток вітчизняного виробника; нестача обігових коштів у 

споживачів послуг, що надаються товариством; загальний стан економіки, що не сприяє 

збільшенню рівня споживання продукції галузі та її розвитку. Законодавчі або економічні 

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 

Фінансування діяльності емітента здійснюється за рахунок власних коштів. Товариство має 

достатній робочий капітал для поточних потреб. Основним шляхом покращення ліквідності є 

збільшення якості та обсягу послуг, які надаються товариством, що призведе до збільшення 

доходів, та зниження собівартості послуг. 
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Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

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

Вартість укладених, але ще невиконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду 

складала 5014,0 тис. грн. Очікуваний маржинальний дохід від виконання цих договорів складе 

близько 750,0 тис. грн. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

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

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Товариство не планує суттєвого розширення виробництва або реконструкції та не очікує 

значного поліпшення фінансового стану. Істотними факторами, які можуть вплинути на 

діяльність емітента в майбутньому, є політичні і макроекономічні фактори, загальний стан 

економіки, що впливає на рівень споживання продукції галузі. 

 

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

та розробку за звітний рік 

Дослідження та розробки протягом звітного року не проводилися. Відповідні витрати емітента у 

звітному періоді відсутні. 

 

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

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

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

довільній формі 

Аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки не складався. 

 

 

ІV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальні Збори 

Акціонерів 

Власники голосуючих акцій або 

призначені ними представники, які 

зареєструвалися для участі у Загальних 
зборах. 

Загальні збори, що відбулися 

23.04.2019 р.: 

- Konecranes Fіnland Corporatіon 
(Конекрейнс Фінланд Корпорейшн), в 

особі представника Тучинського 

Валентина Валентиновича (за 

довіреністю). 
 

Наглядова рада Кількісний склад Наглядової ради 

становить дві особи: Голова Наглядової 
ради, секретар Наглядової ради. 

Ванханен Юха - Голова Наглядової 

ради, Окман Карі - секретар Наглядової 
ради. 

Генеральний 

директор 

Одноосібний виконавчий орган. Плясов Сергій Вячеславович - 

Генеральний директор. 

Ревізор Одноосібний орган, який обирається 

Загальними Зборами Акціонерів для 
здійснення внутрішньої ревізії 

емітента. 

Укківі Ріта - Ревізор. 
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V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Генеральний директор Плясов Сергій Вячеславович 1974 

Вища (Приазовський 

державний технічний 

університет; 1996; 

Інженер-металург; 
1997; 

Інженер-економіст) 

29 

ПАТ "Запоріжкран", 

00110728, ПАТ 

"Запоріжкран", Голова 
Правління 

05.04.2017, до 

29.05.2023 

Опис: 
За звітний період винагорода за виконання особою обов'язків Генерального директора склала 222309,34 грн. В натуральній формі винагорода не 
надавалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: 

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

завод склотари"), генеральний директор (ПАТ "Запоріжкран"). На інших підприємствах обіймає посади: Голова Правління (ПРАТ "Запоріжкран", 
ідентифікаційний код юридичної особи - 00110728, місцезнаходження: 69041, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А). 

2 

Голова Наглядової ради Ванханен Юха 1972 

Вища (Turku School 

of Economіcs at the 

Unіversіty of Turku; 
1994; MsC. (Econ.); 

Fіnance & accountіng) 

25 

Конекрейнс Финланд 

Корпорейшн, 0950895-1,  

Конекрейнс Финланд 
Корпорейшн, Vіce Presіdent 

Fіnance 

05.04.2017, до 

23.04.2023 

Опис: 
Посадова особа є представником акціонера. За звітний період винагорода за виконання обов'язків Голови Наглядової ради не виплачувалась. В 
натуральній формі винагорода не надавалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік посад, які особа обіймала 

протягом останніх п'яти років: Fіnancіal Dіrector, Vіce Presіdent Fіnance (Конекрейнс Финланд Корпорейшн). На інших підприємствах обіймає 

посади: Vіce Presіdent Fіnance (Konecranes Fіnland Corporatіon, ідентифікаційний код юридичної особи - 0950895-1, місцезнаходження: FІ-05830, 
Фінляндія, м. Хювинкяя, Конеенкату 8). 

3 

Секретар Наглядової 

ради 
Окман Карі 1962 

Вища (HUT; 1984; 

Master's degree; 

Electromechanіcal 
Engіneerіng) 

35 

ПРАТ "КОНЕКРЕЙНС 

УКРАЇНА", 20013200, ПРАТ 

"КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА", 
Голова Наглядової ради 

05.04.2017, до 

23.04.2023 

Опис: 
Посадова особа є представником акціонера. За звітний період винагорода за виконання обов'язків секретаря Наглядової ради не виплачувалась. В 

натуральній формі винагорода не надавалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік посад, які особа обіймала 



14 

протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради (ПРАТ "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА"), Vіce Presіdent, ІS EMEA North (Конекрейнс Финланд 

Корпорейшн). На інших підприємствах обіймає посади: Vіce Presіdent, ІS EMEA North (Konecranes Fіnland Corporatіon, ідентифікаційний код 
юридичної особи - 0950895-1, місцезнаходження: FІ-05830, Фінляндія, м. Хювинкяя, Конеенкату 8). 

4 

Ревізор Укківі Ріта 1967 Вища 30 

Конекрейнс Финланд 

Корпорейшн, 0950895-1, 
Конекрейнс Финланд 

Корпорейшн, Dіrector, 

Fіnancіal Accountіng EMEA 

East 
 

05.04.2017, до 
наступних 

чергових 

загальних 

зборів 

Опис: 
За звітний період винагорода за виконання обов'язків Ревізора не виплачувалась. В натуральній формі винагорода не надавалась. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Dіrector, Fіnancіal Accountіng 
EMEA East (Конекрейнс Финланд Корпорейшн). На інших підприємствах обіймає посади: Dіrector, Fіnancіal Accountіng EMEA East (Konecranes 

Fіnland Corporatіon, ідентифікаційний код юридичної особи - 0950895-1, місцезнаходження: FІ-05830, Фінляндія, м. Хювинкяя, Конеенкату 8).  

5 

Головний бухгалтер Іванова Олена Миколаївна 1968 

Вища (Державна 
академія будівництва 

та архітектури, м. 

Одеса; 1992; 

Інженер-гідротехнік; 
Межрегіональна 

академія управління 

персоналом, м. Київ; 
2003; Економіст, 

фінансовий 

менеджер) 

26 
ЗАТ "Конекрейнс Україна", 
20013200, ЗАТ "Конекрейнс 

Україна", головний бухгалтер 

24.12.2011, 

безстроково 

Опис: 
За звітний період винагорода за виконання особою обов'язків головного бухгалтера склала 596719,63 грн. В натуральній формі винагорода не 

надавалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: 

головний бухгалтер (ПРАТ "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА"). 
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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  

 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 

Генеральний директор Плясов Сергій Вячеславович 0 0 0 0 

Голова Наглядової ради Ванханен Юха 0 0 0 0 

Секретар Наглядової ради Окман Карі 0 0 0 0 

Ревізор Укківі Ріта 0 0 0 0 

Головний бухгалтер Іванова Олена Миколаївна 0 0 0 0 
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VІІ. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Планами розвитку емітента є: 

1. Зниження рівня витрат. 

2. Збільшення споживчих якостей та конкурентоспроможності продукції.  

3. Оптимізація процесів забезпечення енергоресурсами та сировиною. 

Загальним напрямком стратегічного розвитку емітента є посилення конкурентних позицій на 

ринку підіймального та такелажного обладнання. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
ПРАТ "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" - спеціалізоване підприємство, яке здійснює виробництво, 

ремонт, модернізацію, реконструкцію та технічне обслуговування вантажопідйомного 

обладнання різних типів, підйомно-транспортного устаткування та постачання змінно-запасних 

частин. 

Підприємства, що входять до транснаціональної корпорації Konecranes, є власниками акцій 

ПРАТ "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА". Корпорація Konecranes є одним з лідерів світового 

кранобудування і завоювала провідне положення на вказаному ринку завдяки використанню 

передових технологій виробництва, бездоганній якості, високому рівню безпеки та надійності 

своєї продукції а також, її економічності. 

ПРАТ "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" здійснює свою діяльність на території України та 

розташоване у м. Одеса за адресою: вул. Фонтанська дорога, 16, корп. 8, оф. 9. Свою діяльність 

ПРАТ "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" не здійснює на територіях інших країн. Основним ринком 

збуту є внутрішній ринок. 

ПРАТ "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" прагне надавати своїм клієнтам високоякісну продукцію та 

найкращій сервіс. Підприємство чітко додержується та постійно удосконалює технологічні 

процеси, гарантує якість продукції, чітке виконання договірних зобов`язань, орієнтується на 

потреби ринку та впроваджує сучасні механізми управління. 

Технічне переозброєння й реконструкція, освоєння нових видів продукції, поліпшення якості - 

це пріоритетні напрямки розвитку ПРАТ "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА". 

 

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: 

Емітент у звітному періоді не укладав деривативів та не вчиняв правочинів щодо похідних 

цінних паперів. 

 

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 

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю 

та управління ризиками в товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні 

внутрішнього контролю використовуються різні методи. 

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає 

рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні 

ресурси. 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
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Основними ризиками в діяльності емітента є: 

- виробничо-технологічні ризики, які виникають під час виробництва продукції (ризики 

пов`язані з виникненням аварійних ситуацій, існуючими умовами праці, використанням 

виробничого обладнання, людським фактором);  

- ризики пов`язані із забезпечення сировиною та матеріалами (зрив поставок сировини та 

матеріалів на виробництво основних видів продукції, значне підвищення цін на них, аварійні 

ситуації на підприємствах постачальників); 

- старіння основних фондів і зменшення виробничих потужностей. Мінімізувати цей ризик 

можна шляхом постійних поточних та капітальних ремонтів, а також придбанням нових 

основних фондів; 

- підвищення тарифів на послуги природних монополій: зростання цін на природний газ, на 

електроенергію, зростання цін на сировину є практично непрогнозованими та призводить до 

зростання собівартості продукції, що зменшує можливість збуту; 

- погіршення стану державних фінансів, волатильності фінансових ринків, неліквідності ринків 

капіталу, підвищення темпів інфляції та девальвації національної валюти по відношенню до 

основних іноземних валют; 

- невизначеність щодо можливості доступу до джерел капіталу, а також вартості капіталу для 

емітента та його контрагентів, що може вплинути на  фінансовий стан, результати діяльності та 

економічні перспективи підприємства. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Відповідно до вимог чинного законодавства України, товариство не зобов'язане мати власний 

кодекс корпоративного управління. Ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання 

затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до 

виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів. Загальними Зборами акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" кодекс 

корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс 

корпоративного управління, яким керується емітент, 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 управління фондової біржі, об'єднання 

юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. товариством не приймалося 

рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" на фондових біржах не 

торгуються, товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, 

посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться. 

Товариство керується Рішенням НКЦПФР № 955 від 22.07.2014 р. "Про затвердження 

принципів корпоративного управління", що знаходиться у публічному доступі 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 відповідну інформацію про практику корпоративного управління, 

застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що 

застосовуються товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та 

Статутом товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується. 
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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 

Відповідно до Рішення НКЦПФР № 955 від 22.07.2014 р. "Про затвердження принципів 

корпоративного управління" товариство застосовує наступні принципи корпоративного 

управління: 

- зазначені у статті 1 розділу ІІ; 

- зазначені у статті 2 розділу ІІ, крім пп. "б" п. 2.2, п. 2.3, п. 2.4, п. 2.8, п. 2.9; 

- зазначені у статті 3 розділу ІІ, крім п. 3.1.5, п. 3.1.6, п. 3.1.12 - п. 3.1.16, п. 3.2.4, 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; 

- зазначені у статті 4 розділу ІІ, крім пп. "в" - "г" п. 4.1.1; 

- зазначені у статті 5 розділу ІІ, крім пп. "б" - "в" п. 5.1.1, останнього речення п. 5.4; 

- зазначені у статті 6 розділу ІІ, крім п. 6.3. 

Незастосування зазначених положень обумовлено відсутністю певних інституцій в 

корпоративній практиці емітента. 

Відхилень від принципів корпоративного управління, затверджених Рішенням НКЦПФР № 955 

від 22.07.2014 р. "Про затвердження принципів корпоративного управління", що застосовуються 

товариством, протягом звітного періоду не зафіксовано. 

Інша інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не 

наводиться, оскільки товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не 

користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 23.04.2019 

Кворум зборів 98 

Опис Проект порядку денного та порядок денний зборів були затверджені Наглядовою 
радою товариства. Пропозицій до порядку денного відповідно до ст. 38 Закону 

України "Про акціонерні товариства" не надходило. 

Питання, що розглядалися на Загальних Зборах, та прийняті з них рішення: 
Питання 1. Обрання лічильної комісії. 

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Голова комісії - 

Іванова Олена Миколаївна; Член комісії - Павська Катерина Георгіївна. 
Питання 2. Обрання Голови та Секретаря зборів. 

Прийняте рішення: Обрати Головою Загальних зборів товариства Тучинського 

Валентина Валентиновича, Секретарем - Плясова Сергія Вячеславовича. 

Питання 3: Про засвідчення бюлетенів для голосування. 
Прийняте рішення: Засвідчувати бюлетені для голосування підписом 

Генерального директора і печаткою товариства. 

Питання 4: Звіт Генерального директора про підсумки діяльності товариства в 
2018 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 

Прийняте рішення: Затвердити звіт Генерального директора про підсумки 

діяльності товариства в 2018 році. Роботу Генерального директора за звітний 
період визнати задовільною. 

Питання 5: Звіт Наглядової ради за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками 

його розгляду. 
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Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік. Роботу 

Наглядової ради за звітний період визнати задовільною. 
Питання 6: Звіт Ревізора за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його 

розгляду. Затвердження висновків Ревізора за 2018 рік. 

Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізора за 2018 рік. Роботу Ревізора за 
звітний період визнати задовільною. Затвердити висновок Ревізора за 2018 рік. 

Питання 7. Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік. 

Затвердити фінансову звітність за 2018 рік у складі: 
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 року (форма 1) з валютою 

балансу 96319 тис. грн.; 

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік (форма 2) з 

чистим фінансовім результатом - збитком у розмірі (1631) тис. грн.; 
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік (форма 3) із 

залишком грошових коштів 46288 тис. грн.; 

- Звіт про власний капітал за 2018 рік (форма 4) із залишком 74732 тис. грн.; 
- Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік (форма 5). 

Питання 8. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2018 рік. Затвердження 

розміру річних дивідендів за 2018 рік. 

Прийняте рішення: Розподіл нерозподіленого прибутку у розмірі 59567 тис. грн. 
здійснити на одному з наступних Загальних Зборів товариства. Дивіденди за 2018 

рік не нараховувати і не виплачувати. 

Питання 9. Про припинення повноважень та обрання Ревізора товариства. 
Прийняте рішення: Відкликати з 23 квітня 2019 року Укківі Ріту з посади Ревізора 

товариства. Обрати з 24 квітня 2019 року Укківі Ріту на посаду Ревізора 

товариства. 
Питання 10. Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором 

товариства. 

Прийняте рішення: Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревізором 

товариства. 
Питання 11. Про вчинення значних правочинів. 

Прийняте рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

товариством значних правочинів, які можуть вчинятися товариством як з 
резидентами, так і з нерезидентами України, протягом не більш як одного року з 

дати прийняття такого рішення, тобто у період з 23.04.2019 року по 22.04.2020 

року включно, із наступними параметрами: 
- характер правочинів - будь-які договори із зазначених у підрозділі 1 розділу ІІІ 

книги п'ятої Цивільного кодексу України у редакції станом на дату прийняття 

цього рішення, а також договори гарантії (щодо залучення гарантій від 

фінансових установ та/або інших суб'єктів), застави, іпотеки (за якими товариство 
виступає заставодавцем, іпотекодавцем), поруки, інші договори забезпечення, за 

якими товариство надає забезпечення відповідним контрагентам, включаючи 

угоди щодо продовження чи внесення змін до укладених раніше договорів; 
- гранична сукупна вартість - 500 000 тис. грн. або еквівалент у іноземній валюті 

станом на дату укладення відповідного договору або угоди щодо продовження чи 

внесення змін до укладеного раніше договору. 

Надати повноваження Генеральному директору товариства приймати рішення 
щодо вчинення зазначених вище правочинів, визначення їх істотних умов, 

укладати та підписувати від імені товариства відповідні договори або угоди щодо 

продовження чи внесення змін до укладених раніше договорів. 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 
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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 у звітному році (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 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити)  

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 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) Позачергові Загальні Збори у звітному періоді не скликалися 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 
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Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

 

Інше (зазначити) 

Позачергові Загальні 

Збори у звітному періоді 

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 

 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний склад наглядової ради 
Незалежний член 

наглядової ради 

Залежний член 

наглядової ради 

Ванханен Юха (Vanhanen Juha)  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

 

Окман Карі (Аkman Karі)  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Протягом 2019 року відбулися засідання Наглядової ради: 

31.01.2019 р. - Проведення чергових Загальних Зборів товариства 

17.04.2019 р. - Затвердження річної інформації за 2018 рік 

27.09.2019 р. - Обрання аудитора товариства 

 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  
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Інше (зазначити) 
У складі Наглядової ради комітетів 

не створено 
 

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

 

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги X  

Інше (зазначити) 

 
 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)  

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 
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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)  

 

Склад виконавчого органу 

 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Станом на дату складання 

цього звіту Генеральним 

директором є Плясов 

Сергій Вячеславович, 

обраний на посаду з 

30.05.2018 р. на строк 5 

(п'ять) років. 

Відповідно до чинної редакції Статуту, виконавчим органом 

товариства є Генеральний директор, який розглядає всі питання 

діяльності товариства, за винятком тих, що відносяться до 

виключної компетенції Загальних Зборів чи до компетенції 

Наглядової ради. 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

 

 

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)  так, введено 

посаду ревізора 

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?  0 
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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 належить 

до 

компетенції 

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 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
ні ні ні так 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

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 
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Положення про виконавчий орган  X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) Інші документи товариства відсутні 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

ні ні так так ні 

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)  ні 
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Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  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  

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 та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 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 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Конекрейнс Фінланд Корпорейшн 

(Konecranes Fіnland Corporatіon) 

0950895-1 97,999961 
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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 

103 248 0 Обмежень прав участі та 

голосування акціонерів на 

Загальних Зборах товариства немає. 

 

Опис  

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 

Відповідно до Статуту, Наглядова рада складається з Голови і секретаря, які обираються 

Загальними Зборами на 3 роки, і можуть бути у будь-який час достроково відкликані за 

рішенням Загальних Зборів. 

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути 

замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час у порядку, встановленому 

законом. Без рішення Загальних Зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у 

порядку, встановленому законом. 

Відповідно до Статуту, Генеральний директор обирається/призначається та відкликається з 

посади Загальними Зборами. Строк, на який він обирається/призначається, визначається в 

рішенні про його обрання/призначення. Якщо після закінчення зазначеного строку Загальні 

Збори не обрали/призначили іншого Генерального директора - Генеральний директор зберігає 

свої повноваження до моменту його переобрання Загальними Зборами чи відсторонення 

Наглядовою радою. 

Наглядова рада вправі прийняти рішення тимчасово відсторонити Генерального директора від 

виконання його повноважень з одночасним призначенням особи, що тимчасово виконуватиме 

повноваження Генерального директора, і скликанням Загальних Зборів для розгляду питання 

про переобрання Генерального директора. Без рішення Загальних Зборів чи Наглядової ради 

повноваження Генерального директора припиняються у випадках, встановлених чинним 

законодавством. 

Відповідно до Статуту, для контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства 

Загальні Збори обирають Ревізора (Ревізорів). Кількість Ревізорів визначається у рішенні 

Загальних Зборів. Строк повноважень Ревізора встановлюється на період до дати проведення 

чергових річних Загальних Зборів. Ревізори можуть бути достроково відкликані за рішенням 

Загальних Зборів. Ревізори діють незалежно один від одного, якщо інше не визначено у рішенні 

Загальних Зборів. На посаду Ревізора призначається особа, яка має відповідну освіту. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Відповідно до Статуту, до компетенції Наглядової ради належить: 

- забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за 

фінансово-господарською діяльністю товариства, виявлення недоліків системи контролю, 

розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення, здійснення контролю за 

ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення 

контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізором, 

службою внутрішнього аудиту, за умови її створення, та зовнішнім аудитором; 

- затвердження у разі необхідності положень з питань, що входять до компетенції Наглядової 

ради згідно з цим Статутом, якщо це не належить до виключної компетенції Загальних Зборів; 



28 

- підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішень про дату їх проведення та про 

включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових 

Загальних Зборів; 

- прийняття рішення про проведення чергових Загальних Зборів та, на вимогу Акціонерів, за 

пропозицією Генерального директора, на вимогу Ревізора чи з власної ініціативи - позачергових 

Загальних Зборів; у встановленому порядку ініціювати залучення експертів (спеціалістів) до 

аналізу окремих питань діяльності товариства; 

- прийняття рішення про розміщення цінних паперів товариства (крім акцій) на суму, що не 

перевищує 25 % вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності 

товариства; 

- прийняття рішення про викуп розміщених товариством цінних паперів (крім акцій) на суму, що 

не перевищує 25 % вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності 

товариства; 

- прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності у разі необхідності проведення 

грошової оцінки майна, затвердження умов договору з ним (у тому числі визначення розміру 

його винагороди на суму, що не перевищує 25 % вартості активів товариства за даними 

останньої річної фінансової звітності товариства); 

- затвердження ринкової вартості майна, визначеної незалежним оцінювачем; 

- прийняття рішення про тимчасове (до розгляду питання Загальними Зборами) відсторонення 

Генерального директора від виконання його повноважень з одночасним скликанням Загальних 

Зборів з цього питання та призначенням особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження 

Генерального директора; 

- обрання реєстраційної комісії для реєстрації Акціонерів на Загальних Зборах; 

- обрання аудитора товариства та затвердження тексту договору, що укладається з ним на суму, 

що не перевищує 25 % вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової 

звітності товариства; 

- встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 

відповідно до законодавства України і цього Статуту; 

- визначення дати складання переліку Акціонерів, які мають бути повідомленими про 

проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах; 

- надання дозволу на розкриття комерційної таємниці чи конфіденційної інформації товариства; 

- прийняття рішень про участь товариства в об'єднаннях підприємств чи промислово-фінансових 

групах, якщо витрати на це не перевищують 25 % вартості активів товариства за даними 

останньої річної фінансової звітності товариства; 

- прийняття рішень про заснування товариством нових юридичних осіб (крім шляхом їх виділу з 

товариства) чи про участь товариства в існуючих юридичних особах, якщо витрати на це не 

перевищують 25 % вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності 

товариства; 

- прийняття рішень про приєднання до товариства його дочірніх підприємств у випадках, 

передбачених законом; 

- прийняття рішень про вчинення товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість 

майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 % вартості активів товариства за 

даними його останньої річної фінансової звітності; 

- прийняття згідно з вимогами законодавства рішень про вчинення товариством правочинів, 

щодо яких є заінтересованість; 

- визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на 

себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 

- прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів або 

депозитарію цінних паперів товариства та затвердження тексту договору, що укладатиметься з 

ними; 
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- розсилка всім Акціонерам письмової пропозиції про викуп належних їм акцій товариства 

Акціонером, який придбав контрольний пакет акцій товариства. 

Відповідно до Статуту, Генеральний директор: 

- розробляє і забезпечує виконання поточних і перспективних планів діяльності товариства, 

здійснює оперативне керівництво всією роботою товариства; 

- організовує виконання рішень Загальних Зборів; 

- розпоряджається майном товариства, включаючи кошти, з дотриманням обмежень щодо 

вчинення значних правочинів і правочинів, щодо яких є заінтересованість; 

- відкриває рахунки у банках та інших фінансових установах; 

- видає і підписує довіреності на здійснення від імені товариства юридично значущих дій, в тому 

числі з правом передоручення, на право підпису документів та прийняття зобов'язань від імені 

товариства (з дотриманням обмежень щодо вчинення значних правочинів і правочинів, щодо 

яких є заінтересованість); 

- визначає перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю товариства відповідно до 

чинного законодавства, та встановлює порядок їх захисту відповідно до Статуту; 

- представляє товариство перед будь-якими державними органами, юридичними чи фізичними 

особами, укладає від імені товариства будь-які договори, контракти, угоди (з дотриманням 

обмежень щодо вчинення значних правочинів і правочинів, щодо яких є заінтересованість) з 

будь-якими вітчизняними і зарубіжними контрагентами і контролює їх виконання; 

- виносить рішення про заохочення чи притягнення до майнової/дисциплінарної 

відповідальності працівників товариства (крім якщо це належить до виключної компетенції 

Загальних Зборів чи до компетенції Наглядової ради); 

- затверджує правила процедури та інші внутрішні документи товариства, розподіляє функції 

між структурними підрозділами товариства, крім випадків, якщо це належить до виключної 

компетенції Загальних Зборів чи до компетенції Наглядової ради; 

- у разі фізичної неможливості або фактичної відмови від виконання повноважень обох членів 

Наглядової ради скликає Загальні Збори з питання про переобрання Наглядової ради і головує 

на них; 

- здійснює інші необхідні для нормального функціонування товариства дії. 

Відповідно до Статуту, Ревізор має право: 

- вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів; 

- вимагати від Наглядової ради скликання позачергових Загальних Зборів; 

- бути присутнім на Загальних Зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з 

правом дорадчого голосу; 

- брати участь у засіданнях Наглядової ради у разі її скликання на його вимогу, або на 

запрошення голови Наглядової ради; 

- вимагати від посадових осіб товариства надання йому усіх необхідних матеріалів, 

бухгалтерських та інших документів та письмових пояснень; 

- користуватися при перевірках послугами аудиторів та інших спеціалістів. 

Відповідно до Статуту, Ревізор зобов'язаний: 

- здійснювати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за дорученням 

Загальних Зборів, Наглядової ради, Генерального директора, за власною ініціативою або на 

вимогу Акціонерів, що володіють більш як 10 відсотками акцій товариства; 

- бути присутнім на Загальних Зборах на вимогу Наглядової ради; 

- надавати результати перевірок на чергових Загальних Зборах у вигляді звіту (висновку) згідно 

з вимогами законодавства і Статуту; 

- інформувати Генерального директора і Наглядову раду про помічені ним при перевірках 

порушення, а також про виникнення загрози інтересам товариства з наданням їм 

підтверджуючих документів і матеріалів; 

- вимагати скликання позачергових Загальних Зборів, якщо виникла загроза інтересам 
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товариства або виявлені зловживання, допущені посадовими особами товариства. 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 
Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про 

корпоративне управління ПрАТ "Конекрейнс Україна" за 2019 р., що включає опис основних 

характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо 

або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження 

прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку 

призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що 

закінчився 31 грудня 2019 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, 

що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 

статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 

розділу VІІ додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" 

 

 

 

 

 

Директор АКПП "Авіста" 

 

Хоролець Т.І. 

 

(реєстраційний № 101267) 

 

 

 

Дата надання звіту: 12.05.2020 р. 

 

 

 

Місцезнаходження АКПП "Авіста": Україна, 65016, м. Одеса, вул. Авдєєва-Чорноморського, 2-Б 

 

Включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності розділ "Суб'єкт 

аудиторської діяльності" за № 2196. 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
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VІІІ. 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 

Конекрейнс Фінланд 

Корпорейшн 

0950895-1 05830, Фінляндія, 

Хювінкяя, 
Конеенкату, 8 

101 183 97,999961 101 183 0 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

     

Усього 101 183 97,999961 101 183 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 

Акції іменні прості 103 248 117,50 Кожний з Акціонерів має право: брати участь в 

управлінні справами товариства, в порядку, 

визначеному законодавством України та Статутом, в 

тому числі бути присутнім на Загальних Зборах та 
користуватися на них правом голосу; брати участь у 

розподілі прибутку від діяльності товариства та 

отримувати його частину (дивіденди); отримувати 

інформацію про всю діяльність товариства, 

знайомитися з даними бухгалтерського обліку і 

звітності, протоколами Загальних Зборів; на переважне 

придбання розміщуваних товариством акцій у 

кількості, пропорційній частці Акціонера у статутному 

капіталі товариства на дату прийняття рішення про 

розміщення акцій; на обов'язковий викуп належних 

йому акцій товариством у випадках, передбачених 
законом; розпоряджатися своїми акціями у порядку, 

передбаченому чинним законодавством і Статутом; 

вносити пропозиції до порядку денного Загальних 

Зборів у порядку, передбаченому законом і Статутом; 

на переважне отримання продукції (послуг), що 

виробляється (надаються) товариством; призначати і 

відкликати представників на Загальних Зборах; 

одержати у разі ліквідації товариства частину вартості 

майна товариства, що залишилося після повного 

розрахунку за зобов'язаннями товариства, пропорційну 

частці Акціонера у статутному капіталі товариства; 
інші права, визначені законодавством України чи 

Статутом. 

Акціонери товариства зобов'язані: дотримуватися 

положень Статуту і виконувати рішення Загальних 

Зборів та інших органів управління товариства; 

виконувати свої зобов'язання перед товариством, в 

тому числі і пов'язані з майновою участю, а також 

оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, 

передбаченими Статутом і рішеннями Загальних 

немає 



33 

Зборів; не розголошувати комерційної таємниці та 

конфіденційної інформації про діяльність товариства, 

вживати всі можливі заходи збереження 

конфіденційності отриманої у зв'язку з діяльністю 
товариства технічної, фінансової, комерційної та іншої 

інформації, що складає комерційну таємницю 

товариства; надати товариству свою адресу та інші 

контактні дані, банківські реквізити, за якими 

товариство буде інформувати, вести листування та 

проводити розрахунки з Акціонером, а у випадку зміни 

зазначених даних - негайно повідомити товариство; 

утримуватися від будь-якої діяльності, що може 

ускладнити виконання господарських завдань і завдати 

майнової чи іншої шкоди товариству; нести інші 

обов'язки, якщо це передбачено законодавством 

України, Статутом, іншими правовими актами 
товариства, чи якщо вони взяти на себе Акціонером 

добровільно. 

Примітки: 

Інформація про акції інших емітентів, що є у власності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА", наведена у п. 12 "Відомості про 

участь емітента в інших юридичних особах" розділу ІІІ "Основні відомості про емітента". Тип та/або клас акцій - акції іменні прості. Кількість: 718830 акцій емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ" номінальною вартістю 3,40 грн. кожна; 180541 акція емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ" номінальною вартістю 3,50 грн. кожна. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" як власник зазначених цінних паперів має усі права та обов'язки, передбачені чинним законодавством, статутами та іншими документами 

відповідних емітентів. Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру щодо зазначених цінних паперів відсутні. 
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XІ. 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 

29.11.2006 23/15/1/10 Одеське територіальне 

управління ДКЦПФР 

UA4000087357 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

117,5 103 248 12 131 640 100 

Опис 

Чинне свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 23/15/1/10 видано 01.09.2010 року. Попереднє свідоцтво № 16/15/1/06 від 29.11.2006 року 
анульовано. Торгівля цінними паперами емітента здійснюється на неорганізованому внутрішньому ринку, на зовнішньому ринку торгівля 

цінними паперами емітента не здійснюється. Публічну пропозицію щодо цінних паперів емітента не здійснено. Фактів включення/виключення 

цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі, додаткових емісій та дострокових погашень цінних паперів емітента протягом 

звітного періоду 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 

29.11.2006 23/15/1/10 UA4000087357 103 248 12 131 640 103 248 0 0 

Опис: 
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XІІІ. 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: 5 128 5 113 0 0 5 128 5 113 

  будівлі та споруди 243 154 0 0 243 154 

  машини та обладнання 1 327 1 783 0 0 1 327 1 783 

  транспортні засоби 3 549 3 162 0 0 3 549 3 162 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 9 14 0 0 9 14 

2. Невиробничого 
призначення: 

0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 5 128 5 113 0 0 5 128 5 113 

Опис 

Термін користування основними засобами становить: автомобілі - 5 

років; комп`ютери, офісне обладнання, копіювальні машини, мобільні 
телефони, обладнання передачі даних - 3-5 років; зварювальне 

обладнання та вилочні навантажувачі - 3-5 років; легкі механічні 

верстаки, паяльні машини - 6-8 років, офісні меблі - 9-10 років, крани, 

повітряні компресори, важкі механічні верстаки та стаціонарне 
виробниче обладнання - 9-10 років, офісні будівлі - 40 років, заводські 

будівлі - 25 років, легкі тимчасові будівлі - 5 років. Усі основні засоби 

використовуються у звичайних умовах виробничої діяльності. Первісна 
вартість основних засобів на 31.12.2019 р. склала 15426 тис. грн., в 

тому числі будівлі та споруди - 947 тис. грн., машини та обладнання - 

2433 тис. грн., транспортні засоби - 7349 тис. грн., інструменти, 
прилади, інвентар - 3557 тис. грн., інші - 1140 тис. грн. Загальна ступінь 

використання основних засобів за 2019 р. становить 100%. Протягом 

звітного періоду було нараховане амортизаційних відрахувань 1649 

тис. грн., у тому числі: будівлі та споруди - 89 тис. грн., машини та 
обладнання - 137 тис. грн., транспортні засоби - 882 тис. грн., 

інструменти, прилади, інвентар - 281 тис. грн., інші - 260 тис. грн. 

Протягом звітного періоду витрати на придбання та поліпшення 
основних засобів становили 1668 тис. грн., у тому числі: будівлі та 

споруди - 0 тис. грн., машини та обладнання - 816 тис. грн., транспортні 

засоби - 511 тис. грн., інструменти, прилади, інвентар - 76 тис. грн., 
інші - 265 тис. грн. У зв'язку з ліквідацією та реалізацією було списано 

з балансу основних засобів загальною сумою 1305 тис. грн. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн) 

75 860 74 732 
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Статутний капітал (тис.грн) 12 132 12 132 

Скоригований статутний капітал 
(тис.грн) 

12 132 12 132 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій 

ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року). Визначення вартості чистих активів 

проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + 
Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - 

Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів. 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів (75860 тис.грн.) більше статутного капіталу (12132 

тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Розмір 
статутного капіталу відповідає 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 475 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 8 561 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 9 036 X X 

Опис У звітному періоді товариство кредити не отримувало. Інших 
цінних паперів, крім акцій, товариство не випускало. У складі 

інших зобов'язань та забезпечень товариство враховує: 

довгострокові забезпечення - 4389 тис. грн.; поточні 

зобов'язання - 4172 тис. грн., у тому числі: розрахунки з 
постачальниками та підрядниками - 2253 тис. грн.; розрахунки 



39 

з оплати праці - 22 тис. грн., розрахунки за авансами 

одержаними - 1801 тис. грн.; податковий кредит - 96 тис. грн. 

 



40 

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 Виробництво 
підіймальног

о та 

вантажно-роз
вантажувальн

ого 

устаткування 

14 шт. 28140,1 24 14 шт. 28140,1 24 

2 Ремонт і 
технічне 

обслуговуван

ня машин і 
устаткування 

промислового 

призначення 

- 71678,9 61 - 71678,9 61 

3 Гуртова 
торгівля 

іншими 

машинами та 

устаткування
м 

- 18274 15 - 18274 15 
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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 Матеріальні затрати 18 

2 Витрати на оплату праці та 
відрахування на соціальні заходи 

22 

3 Амортизація 1,4 

4 Інші операційні витрати 58,6 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публічне акціонерне товариство 

"Національний депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 
7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

2092 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 363-04-00 

Факс (044) 363-04-03 

Вид діяльності Депозитарна діяльність Центрального 
депозитарію 

Опис Послуги з обслуговування емісії цінних 

паперів. 

До 12 жовтня 2013 року Національний 
депозитарій України здійснював 

професійну діяльність на фондовому 

ринку на підставі виданих Державною 
комісією з цінних паперів та фондового 

ринку ліцензії на здійснення 

депозитарної діяльності депозитарію 

цінних паперів строком на десять років 
та ліцензії на здійснення 

розрахунково-клірингової діяльності 

строком на десять років. 
12 жовтня 2013 року набрав чинності 

Закон України "Про депозитарну 

систему України" (далі - Закон), згідно 
з яким ПАТ "НДУ" набуває статусу 

Центрального депозитарію з дня 

реєстрації НКЦПФР в установленому 

порядку Правил Центрального 
депозитарію (рішення НКЦПФР від 

01.10.2013 № 2092). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Акціонерне товариство "КРЕДИ 
АГРИКОЛЬ БАНК" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 
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Ідентифікаційний код юридичної особи 14361575 

Місцезнаходження 01024, Україна, м. Київ, вул. 
Пушкінська, 42/4 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ 263188 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 06.08.2013 

Міжміський код та телефон (044) 392-70-14 

Факс (044) 392-70-14 

Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної 
установи 

Опис Послуги депозитарної установи. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВЕ 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"АВІСТА" 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 25418670 

Місцезнаходження 65016, Україна, Одеська обл., м. Одеса, 

вул. Авдєєва -Чорноморського, 2-Б, оф. 
13 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

2196 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (048) 770-01-71 

Факс (048) 787-17-07 

Вид діяльності Діяльність у сфері бухгалтерського 
обліку та аудиту 

Опис Аудиторські послуги. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Лігалкон" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 37648625 

Місцезнаходження 69015, Україна, Запорізька обл., м. 
Запоріжжя, 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 Діяльність у сфері права 

Опис Послуги з надання правової допомоги. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Державна установа "Агентство з 

розвитку інфраструктури фондового 
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ринку України" 

Організаційно-правова форма Державне підприємство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, Україна, м. Київ, вул. 

Антоновича, 51, оф. 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

DR/00001/APA 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 

Факс (044) 287-56-73 

Вид діяльності Діяльність з надання інформаційних 

послуг на фондовому ринку 

Опис Діяльність з оприлюднення 

регульованої інформації від імені 
учасників фондового ринку; діяльність 

з подання звітності та/або 

адміністративних даних до 
Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку. 
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КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" 
за ЄДРПОУ 20013200 

Територія Одеська область, Приморський р-н за КОАТУУ 5110137500 

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: 85 
Адреса, телефон: 65049 місто Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 16, корп. 8, офіс 9, (048)786-91-21 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2019 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    І. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 303 295 

    первісна вартість 1001 419 418 

    накопичена амортизація 1002 ( 116 ) ( 123 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 8 359 

Основні засоби 1010 5 128 5 113 

    первісна вартість 1011 15 063 15 426 

    знос 1012 ( 9 935 ) ( 10 313 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    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 7 948 

    інші фінансові інвестиції 1035 7 942 0 

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 

Інші необоротні активи 1090 0 0 
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Усього за розділом І 1095 13 381 13 715 

    ІІ. Оборотні активи    

Запаси 1100 4 406 4 640 

Виробничі запаси 1101 3 443 2 329 

Незавершене виробництво 1102 963 2 311 

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 20 327 17 067 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 3 460 1 127 

    з бюджетом 1135 5 481 0 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 902 523 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 46 288 46 803 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 46 288 46 803 

Витрати майбутніх періодів 1170 732 715 

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 1 342 306 

Усього за розділом ІІ 1195 82 938 71 181 

    ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 96 319 84 896 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    І. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 12 132 12 132 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 3 033 3 033 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 59 567 60 695 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 



46 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом І 1495 74 732 75 860 

    ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 138 58 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 3 565 4 389 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом ІІ 1595 3 703 4 447 

    ІІІ. 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 0 

    товари, роботи, послуги 1615 8 796 2 253 

    розрахунками з бюджетом 1620 28 417 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 27 376 

    розрахунками зі страхування 1625 0 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 2 22 

    одержаними авансами 1635 8 673 1 801 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 385 96 

Усього за розділом ІІІ 1695 17 884 4 589 

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 96 319 84 896 

 

Керівник    Плясов Сергій Вячеславович 

 
Головний бухгалтер   Іванова Олена Миколаївна 
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КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" 
за ЄДРПОУ 20013200 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2019 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 118 093 89 538 

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 ( 92 495 ) ( 75 785 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 25 598 13 753 

    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 15 723 12 849 

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 ( 10 215 ) ( 9 855 ) 

Витрати на збут 2150 ( 3 610 ) ( 4 716 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 27 931 ) ( 18 811 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 0 

    збиток 2195 ( 435 ) ( 6 780 ) 
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Дохід від участі в капіталі 2200 6 0 

Інші фінансові доходи 2220 203 1 409 

Інші доходи 2240 1 739 4 675 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 13 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 15 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 1 498 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 709 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -270 -922 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 1 228 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 1 631 ) 

ІІ. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

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 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1 228 -1 631 

ІІІ. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 20 726 13 485 

Витрати на оплату праці 2505 20 632 20 505 

Відрахування на соціальні заходи 2510 4 582 4 132 

Амортизація 2515 1 656 1 581 

Інші операційні витрати 2520 67 261 36 916 

Разом 2550 114 857 76 619 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 
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Середньорічна кількість простих акцій 2600 103 248 103 248 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 103 248 103 248 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 11,893690 -15,796920 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 11,893690 -15,796920 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 
Керівник    Плясов Сергій Вячеславович 

 

Головний бухгалтер   Іванова Олена Миколаївна 
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КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" 
за ЄДРПОУ 20013200 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2019 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 102 213 71 423 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 123 198 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 24 303 30 830 

Надходження від повернення авансів 3020 255 32 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 204 595 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 399 226 

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 5 495 5 032 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 50 235 ) ( 27 034 ) 

Праці 3105 ( 19 281 ) ( 18 966 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 5 198 ) ( 4 899 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 11 555 ) ( 16 222 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 2 018 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 

3117 ( 6 459 ) ( 9 121 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 5 096 ) ( 5 083 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 19 043 ) ( 23 297 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 38 ) ( 285 ) 

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 ( 21 263 ) ( 15 131 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 6 379 2 502 

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
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    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 247 81 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 814 

    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 ( 1 999 ) ( 3 518 ) 

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 -1 752 -2 623 

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

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 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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 0 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 4 627 -121 

Залишок коштів на початок року 3405 46 288 46 697 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -4 112 -288 

Залишок коштів на кінець року 3415 46 803 46 288 

 

Керівник    Плясов Сергій Вячеславович 
 

Головний бухгалтер   Іванова Олена Миколаївна 
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КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" 
за ЄДРПОУ 20013200 

 

Звіт про власний капітал 
За 2019 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 12 132 0 0 3 033 59 567 0 0 74 732 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 -100 0 0 -100 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 12 132 0 0 3 033 59 467 0 0 74 632 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 1 228 0 0 1 228 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 
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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 0 0 0 1 228 0 0 1 228 

Залишок на кінець року  4300 12 132 0 0 3 033 60 695 0 0 75 860 

 
Керівник    Плясов Сергій Вячеславович 

 

Головний бухгалтер   Іванова Олена Миколаївна 
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності 
    ЗАТВЕРДЖЕНО     

    Наказ Міністерства фінансів України     

    29.11.2000 N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
    від 28.10.2003 N 602)     

       Коди  

    Дата (рік, місяць, число) 2019  12  31 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" за ЄДРПОУ   20013200   

Територія ОДЕСЬКА   за КОАТУУ  5110137500  

Орган державного управління   за СПОДУ  0   

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ  230   

Вид економічної діяльності Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування за КВЕД  28.22    
Одиниця виміру: тис.грн.  

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ   

за 2019 рік   

  Форма №5 Код за ДКУД 1801008 

І. Нематеріальні активи  
  Залишок на  Переоцінка   Нарахо- Втрати Інші зміни за Залишок на 
  початок року  (дооцінка +, Вибуло за рік вано від змен- рік  кінець року 

Групи Код   Надійшло уцінка -)   амортиза- шення      

нематеріальних ряд- первісна накопи- за рік первісної накопи- первісна накопи- ції за рік корисності первісної  накопи- первісна накопи- 
активів ка (пере- чена  (переоці- ченої (переоці- чена  за рік (перео-  ченої (перео- чена 
  оцінена) аморти-  неної) аморти- нена) аморти-   ціненої)  аморти- цінена) аморти- 
  вартість зація  вартостї зації вартість зація   вартості  зації вартість зація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 14 15 
Права користування 010 - - - - - - - - - -  - - - 
природними ресурсами                

Права користування 020 - - - - - - - - - -  - - - 
майном                

Права на комерційні 030 - - - - - - - - - -  - - - 
позначення                

Права на об'єкти 040 - - - - - - - - - -  - - - 
промислової власності                

Авторське право та 050 37 36 - - - - -  - -  - 37 37 
суміжні з ним права                

 060 - - - - - - - - - -  - - - 

Інші нематеріальні активи 070 382 80 - - - 1 - 6 - -  - 381 86 

Разом 080 419 116 - - - 1 - 7 - -  - 418 123 

Гудвіл 090 - - - - - - - - - -  - - -  
Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) - 

  вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) - 

  вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) - 

Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) - 

Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) - 
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II. Основні засоби 
 
     Залишок на  Надій- Переоцінка Вибуло за рік Нарахо- Втрати Інші зміни Залишок на   у тому числі   

 Групи  Код початок року  шло (дооцінка +,    вано від за рік  кінець року  одержані за фінан- передані в опера- 
 основних  ряд-     за рік уцінка -)    амор- змен-        совою орендою тивну оренду 
 засобів  ка первісна     первіс-   первісна   тизації шення первіс-   первісна    первісна знос первісна  знос 
     (пере-  знос   ної (пе-  зносу (пере-  знос за рік корис- ної (пе-  зносу (пере-  знос  (перео-  (перео-   

     оцінена)     реоці-   оцінена)    ності реоці-   оцінена)    цінена)  цінена)   

     вартість     неної)   вартість     неної)   вартість    вартість  вартість   

          вартості        варто-            

                  сті            

  1  2 3  4  5 6  7 8  9 10 11 12  13 14  15  16 17 18 19 
 Земельні ділянки  100 -  -  - -  - -  - - - -  - -  -  - - - - 
 Інвестиційна   105 -  -  - -  - -  - - - -  - -  -  - - - - 
 нерухомість                             

 Капітальні витрати на  110 -  -  - -  - -  - - - -  - -  -  - - - - 
 поліпшення земель                            

 Будинки, споруди та  120 947  704  - -  - -  - 89 - -  - 947  793  - - - - 
 передавальні пристрої                            

 Машини та обладнання  130 2356  2209  816 -  - 739  721 137 - -  - 2433  1625  - - - - 
 Транспортні засоби  140 7307  3758  511 -  - 469  453 882 - -  - 7349  4187  - - - - 
 Інструменти, прилади,  150 3484  2304  76 -  - 3  3 281 - -  - 3557  2582  - - - - 
 інвентар (меблі)                            

 Тварини   160 -  -  - -  - -  - - - -  - -  -  - - - - 
 Багаторічні насадження  170 -  -  - -  - -  - - - -  - -  -  - - - - 
 Інші основні засоби  180 29  20  8 -  - -  - 3 - -  - 37  23  - - - - 
 Бібліотечні фонди  190 -  -  - -  - -  - - - -  - -  -  - - - - 
 Малоцінні необоротні  200 940  940  257 -  - 94  94 257 - -  - 1103  1103  - - - - 
 матеріальні активи                            

 Тимчасові (нетитульні)  210 -  -  - -  - -  - - - -  - -  -  - - - - 
 споруди                             

 Природні ресурси  220 -  -  - -  - -  - - - -  - -  -  - - - - 
 Інвентарна тара  230 -  -  - -  - -  - - - -  - -  -  - - - - 
 Предмети прокату  240 -  -  - -  - -  - - - -  - -  -  - - - - 
 Інші необоротні  250 -  -  - -  - -  - - - -  - -  -  - - - - 
 матеріальні активи                            
 Разом   260 15063  9935  1668 -  - 1305  1271 1649 - -  - 15426  10313  - - - - 

Із рядка 260 графа 14   вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності  (261)  -      
   вартість оформлених у заставу основних засобів          (262)  -      

   залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)   (263)  -      

   первісна (переоцінена ) вартість повністю амортизованих основних засобів       (264)  6981     

   основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів         (2641) -      

Із рядка 260 графа 8  вартість основних засобів, призначених для продажу          (265)  -      

   залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій        (2651) -      

Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування       (266)  -      

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду             (267)  -      

Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності       (268)  -      

Із рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю       (269)  -      



57 

III. Капітальні інвестиції 
 

Найменування показника Код За рік На кінець 
 рядка  року 

1 2 3 4 
Капітальне будівництво 280 - - 

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 1668 359 

Придбання (виготовлення) інших 300 - - 
необоротних матеріальних активів    

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 - - 

Придбання (вирощуваня) довгострокових біологічних активів 320 - - 

Інші 330 - - 

Разом 340 1669 359 
    

 
Із рядка 340 графа 3   капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість    (341) - 

 фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій    (342) - 

  ІV. Фінансові інвестиції     
        

 Найменування показника Код За рік На кінець року   

  рядка  довгострокові  поточні  

 1 2 3 4  5  

 А. Фінансові інвестиції за методом       

 участі в капіталі в:       

 асоційовані підприємства 350 6 7948  -  

 дочірні підприємства 360 - -  -  

 спільну діяльність 370 - -  -  

 Б. Інші Фінансові інвестиції в:       

 частки і паї у статутному капіталі 380 - -  -  

 інших підприємств       

 акції 390 - -  -  

 облігації 400 - -  -  

 інші 410 - -  -  

 Разом (розд.А + розд.Б) 420 6 7948  -  

 

 

З рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 

(421) - 
 

 за собівартістю 
 

 за справедливою вартістю (422) - 
 

 за амортизованою собівартістю (423) - 
 

З рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Поточні фінансові інвестиції відображені: 

(424) - 
 

 за собівартістю 
 

 за справедливою вартістю (425) - 
 

 за амортизованою собівартістю (426) - 
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V. Доходи і витрати 
 

Найменування показника Код Доходи Витрати 
 рядка   

1 2 3 4 

А. Інші операційні доходи і витрати    

Операційна оренда активів 440 138 - 
    

Операційна курсова різниця 450 14372 19067 
    

Реалізація інших оборотних активів 460 206 19 
    

Штрафи, пені, неустойки 470 - 481 
    

Утримання об'єктів житлово-комунального 480 - - 
і соціально-культурного призначення    

Інші операційні доходи і витрати 490 1007 8364 
    

у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X - 
    

непродуктивні витрати і втрати 492 X - 
    

Б. Доходи і витрати від участі в    

капіталі за інвестиціями в:    

асоційовані підприємства 500 6 - 
    

дочірні підприємства 510 - - 
    

спільну діяльність 520 - - 
    

В. Інші фінансові доходи і витрати    

Дивіденди 530 - x 
    

Проценти 540 x - 
    

Фінансова оренда активів 550 - - 
    

Інші фінансові доходи і витрати 560 203 - 
    

Г. Інші доходи і витрати    

Реалізація фінансових інвестицій 570 - - 
    

Доходи від об'єднання підприємств 580 - - 
    

Результат оцінки корисності 590 - - 
    

Неопераційна курсова різниця 600 - - 
    

Безоплатно одержані активи 610 - x 
    

Списання необоротних активів 620 x 15 
    

Інші доходи і витрати 630 1739 - 
    

  
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)   
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг ) за товарообмінними  
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами  
Із рядків 540-560 гр. 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів 

 
(631) - 

 

(632) -            %  
(633) -  
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VІ. Грошові кошти 
 
 Найменування показника  Код На кінець року  

   рядка     

 1  2  3   

 Готівка  640  -   

 Поточний рахунок у банку  650  46803   

 Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)  660  -   

 Грошові кошти в дорозі  670  -   

 Еквіваленти грошових коштів  680  -   

 Разом  690  46803   

З рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, використання яких обмежено (691)  -  
        

 

VІІ. Забезпечення і резерви 
 

   Збільшення за звіт. рік Використано Сторновано Сума очікува-  

Види забезпечень Код Залишок   у звітному невикорис- ного відшкоду- Залишок 

і резервів рядка на початок нараховано додаткові році тану суму у вання витрат на кінець 
  року (створено) відрахуван-  звітному іншою стороною, року 
    ня  році що врахована  

       при оцінці за-  

       безпечення  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 356 2542 - 1626 1078 - 194 
         

Забезпечення наступних витрат на додаткове 720 - - - - - - - 

пенсійне забезпечення         
         

Забезпечення наступних витрат на виконання 730 - - - - - - - 

гарантійних зобов'язань         
         

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 - - - - - - - 
         

Забезпечення наступних витрат на виконання 750 - - - - - - - 

зобов'язань щодо обтяжливих контрактів         
         

 760 2189 4030 - 2923 658 - 2638 
         

 770 1020 2175 - 1638 - - 1557 
         

Резерв сумнівних боргів 775 - - - - - - - 

Разом 780 3565 8747 - 6187 1736 - 4389 
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  VІІІ. Запаси    

 

      
 

 Код Балансова вар- Переоцінка за рік  
 

Найменування показника рядка тість на кінець 
    

збільшення чистої   
 

  року вартості реалізації *  уцінка 
 

       

1 2 3 4  5 
 

       

Сировина і матеріали 800 1967 -  968 
 

       

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 810 - -  - 
 

вироби      
 

       

Паливо 820 82 -  - 
 

       

Тара і тарні матеріали 830 - -  - 
 

       

Будівельні матеріали 840 - -  - 
 

       

Запасні частини 850 - -  - 
 

       

Матеріали сільськогосподарського 860 - -  - 
 

призначення      
 

       

Поточні біологічні активи 870 - -  - 
 

       

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 280 -  - 
 

       

Незавершене виробництво 890 2311 -  - 
 

       

Готова продукція 900 - -  - 
 

       

Товари 910 - -  - 
 

       

Разом 920 4640 -  968 
 

       

 

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: 
(921) - 

 

відображених за чистою вартістю реалізації 
 

переданих у переробку (922) - 
 

оформлених в заставу (923) - 
 

переданих на комісію (924) - 
 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) - 
 

З рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)   запаси, призначені для продажу (926) - 
 

 
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".  
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ІX. Дебіторська заборгованість 
 

  Код Всього на   у т.ч. за строками непогашення  
 

 Найменування показника рядка кінець року  

до 12 місяців 

 

від 12 до 

 

від 18 до 
 

       
 

       18 місяців  36 місяців 
 

 1 2 3  4  5  6 
 

 Дебіторська заборгованість за 940 17067  17067  -  - 
 

 товари, роботи, послуги          
 

 Інша поточна дебіторська 950 523  523  -  - 
 

 заборгованість          
 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) -       
 

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами  (952) -       
 

 

 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 
 

Найменування показника Код Сума 
 рядка  

1 2 3 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 - 
   

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 - 
   

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців , за 980 - 
якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)   

 

 

XІ. Будівельні контракти 
 

Найменування показника Код  
 

 рядка Сума 
 

1 2 3 
 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 - 
 

Заборгованість на кінець звітного року: 
1120 

 
 

валова замовників - 
 

валова замовникам 1130 - 
 

з авансів отриманих 1140 - 
 

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 - 
 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 - 
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XІІ. Податок на прибуток 
 

Найменування показника Код  
 

 рядка Сума 
 

1 2 3 
 

Поточний податок на прибуток 1210 350 
 

Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220 - 
 

на кінець звітного року 1225 - 
 

Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року 1230 138 
 

на кінець звітного року 1235 58 
 

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 270 
 

у тому числі: 
1241 

 
 

поточний податок на прибуток 350 
 

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 - 
 

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 -80 
 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 - 
 

у тому числі: 
1251 

 
 

поточний податок на прибуток - 
 

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 - 
 

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 - 
 

 

XІІІ. Використання амортизаційних відрахувань 
 

Найменування показника Код  
 

 рядка Сума 
 

1 2 3 
 

Нараховано за звітний рік 1300 1656 
 

Використано за рік - усього 1310 - 
 

в тому числі на: 
1311 

 
 

будівництво об'єктів - 
 

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 - 
 

з них машини та обладнання 1313 - 
 

придбання (створення) нематеріальних активів 1314 - 
 

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 - 
 

 1316 - 
 

 1317 - 
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XІV. Біологічні активи 
  

        Обліковуються за первісною вартістю     Обліковуються за справедливою вартістю 
 

    залишок на початок   вибуло за рік нарахо-  втрати вигоди  залишок на кінець залишок      
 

 Групи  Код року надійшло    вано  від змен- від  року на  надійшло зміни вибуло залишок 
 

 біологічних  ряд- первісна накопи- за рік  первісна накопи- аморти-  шення віднов-  первісна накопи- початок  за рік вартості за рік на кінець 
 

 активів  ка вартість чена   вартість чена зації  корис- лення  вартість чена року   за рік  року 
 

     амор-    амор- за рік  ності корис-   амор-       
 

     тизація    тизація    ності   тизація       
 

 1  2 3 4 5  6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 

 Довгострокові біологічні                      
 

 активи – усього                      
 

 в тому числі:  1410 - - -  - - -  - - - - - - - - - 
 

 робоча худоба  1411 - - -  - - -  - - - - - - - - - 
 

 продуктивна худоба  1412 - - -  - - -  - - - - - - - - - 
 

 багаторічні насадження  1413 - - -  - - -  - - - - - - - - - 
 

   1414 - - -  - - -  - - - - - - - - - 
 

 інші довгострокові                      
 

 біологічні активи  1415 - - -  - - -  - - - - - - - - - 
 

 Поточні біологічні активи –                      
 

 усього                      
 

 в тому числі:  1420 - х -  - х х  - - - х - - - - - 
 

 тварини на вирощуванні                      
 

 та відгодівлі  1421 - х -  - х х  - - - х - - - - - 
 

 біологічні активи в стані                      
 

 біологічних перетворень                      
 

 (крім тварин на                      
 

 вирощуванні та відгодівлі)  1422 - х -  - х х  - - - х - - - - - 
 

   1423 - х -  - х х  - - - х - - - - - 
 

 інші поточні біологічні                      
 

 активи  1424 - х -  - х х  - - - х - - - - - 
 

 Разом  1430 - - -  - - -  - - - - - - - - - 
 

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) -        
 

Із рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість  (1432)  -        
 

   поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів,            
 

   утрачених унаслідок надзвичайних подій      

(1433) - 

       
 

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17   балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені          
 

   законодавством обмеження права власності               
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ХV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів 
 

  Вартість  Витрати, по-   Результат від       Фінансовий результат 
Найменування показника Код первісного  в'язані з  первісного визнання       (прибуток +, збиток -) від 

 рядка визнання  біологічними       Уцінка Виручка від  Собівартість   первісного 
    перетворен-  дохід   витрати   реалізації  реалізації  реалізації визнання та 
    нями             реалізації 

1 2 3  4  5   6  7 8  9  10 11 
Продукція та додаткові біологічні активи                  

рослинництва - усього 1500 -  -  -  ( - ) - -  -  - - 
у тому числі:                  

зернові і зернобобові 1510 - ( - ) -  ( - ) - - ( - ) - - 
з них:                  

пшениця 1511 - ( - ) -  ( - ) - - ( - ) - - 
соя 1512 - ( - ) -  ( - ) - - ( - ) - - 
соняшник 1513 - ( - ) -  ( - ) - - ( - ) - - 
ріпак 1514 - ( - ) -  ( - ) - - ( - ) - - 
цукрові буряки (фабричні) 1515 - ( - ) -  ( - ) - - ( - ) - - 
картопля 1516 - ( - ) -  ( - ) - - ( - ) - - 
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 - ( - ) -  ( - ) - - ( - ) - - 
інша продукція рослинництва 1518 - ( - ) -  ( - ) - - ( - ) - - 
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 - ( - ) -  ( - ) - - ( - ) - - 
Продукція та додаткові біологічні активи                  

тваринництва - усього 1520 - ( - ) -  ( - ) - - ( - ) - - 
у тому числі:                  

приріст живої маси – усього 1530 - ( - ) -  ( - ) - - ( - ) - - 
з нього:                  

великої рогатої худоби 1531 - ( - ) -  ( - ) - - ( - ) - - 
свиней 1532 - ( - ) -  ( - ) - - ( - ) - - 
молоко 1533 - ( - ) -  ( - ) - - ( - ) - - 
вовна 1534 - ( - ) -  ( - ) - - ( - ) - - 
яйця 1535 - ( - ) -  ( - ) - - ( - ) - - 
інша продукція тваринництва 1536 - ( - ) -  ( - ) - - ( - ) - - 
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 - ( - ) -  ( - ) - - ( - ) - - 
продукція рибництва 1538 - ( - ) -  ( - ) - - ( - ) - - 
 1539 - ( - ) -  ( - ) - - ( - ) - - 
Сільськогосподарська продукція та                  

додаткові біологічні активи - разом 1540 - ( - ) -  ( - ) - - ( - ) - -  
 
Керівник ПЛЯСОВ СЕРГІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
 

Головний бухгалтер Іванова Олена Миколаївна 
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XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

АУДИТОРСЬКО - 

КОНСАЛТИНГОВЕ ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО "АВІСТА" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

2 - суб'єкти аудиторської діяльності 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

25418670 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

65016, Україна, Одеська обл., м. 

Одеса, вул. Авдєєва 

-Чорноморського, 2-Б, оф. 13 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

2196 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2019 по 31.12.2019 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

9 Пояснювальний параграф (за наявності)  

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 210, дата: 27.09.2019 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 28.10.2019, дата 

закінчення: 06.03.2020 

12 Дата аудиторського звіту 06.03.2020 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

98 400,00 

14 Текст аудиторського звіту  

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

АКПП "АВІСТА" ВІДНОСНО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

ПРАТ "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" СТАНОМ НА 31.12.2019 р. 

 

Керівництву ПрАТ "Конекрейнс Україна" 

 

Думка із застереженням 

Ми провели аудит фінансової звітності ПрАТ "Конекрейнс Україна", що складається з: 

- Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12.2019 рік (Форма № 1); 

- Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2019 рік (форма № 2); 

- Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік (форма № 3); 

- Звіту про власний капітал за 2019 рік (форма № 4); 

- Приміток до річної фінансової звітності за 2019 рік (форма № 5), 

включаючи короткий огляд основних положень облікової політики. 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, яке описано в розділі "Основа для 
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думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, яка додається, відображає 

достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ "Конекрейнс Україна" на 

31.12.2019 року та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився 

зазначеною датою, відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні" від 16.07.1999г. № 996-XІV, із змінами та доповненнями, та Національного 

положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", 

затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73. 

 

Основа для думки із застереженням 

Згідно п. 11 Протоколу від 05.04.2017 року № 1/2017 загальних зборів акціонерів ПрАТ 

"Конекрейнс Україна", Плясов Сергій В'ячеславович обраний Генеральним директором ПрАТ 

"Конекрейнс Україна" терміном до дати наступних чергових загальних зборів акціонерів. 

Відповідно до Протоколу від 29.05.2018 року № 1/2018 чергових загальних зборів ПрАТ 

"Конекрейнс Україна", Плясов Сергій В'ячеславович був відкликаний з посади Генерального 

директора і обраний з 30.05.2018 року Генеральним директором ПрАТ "Конекрейнс Україна" 

строком на 5 років (п. 9 Протоколу). 

Також, Протоколом № 1/2018 від 29.05.2018 року було прийнято рішення затвердити умови 

договору (контракту), що укладатиметься з Генеральним директором (п. 10 Протоколу).  

В рамках проведення аудиту були направлені запити № 1-210/2019 від 05 листопада 2019 р. та 

№ 2-210/2019 від 02.03.2020 р. про надання трудового контракту, укладеного ПрАТ 

"Конекрейнс Україна" з Плясовим Сергієм В'ячеславовичем в 2018 році - з 30.05.2018 р. та 

який діє у 2019 році. Станом на 06.03.2019 року трудовий контракт, укладений ПрАТ 

"Конекрейнс Україна" з Плясовим Сергієм В'ячеславовичем в 2018 році та який діє у 2019 

році, аудиторам не надано. 

Відсутність трудового контракту з Плясовим С.В. може бути розцінене як порушення вимог 

статті 24 Кодексу законів про працю України (далі за текстом - КЗпП), відповідно до яких 

працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору. 

Відсутність трудового контракту з Генеральним директором може мати наступні наслідки: 

- можливість невизнання правомірності нарахування заробітної плати Генеральному 

директору 2019 рік в сумі 222 тис. Грн.; 

- можливість невизнання правомірності нарахування єдиного соціального внеску в розмірі 

22% від суми нарахованої Генеральному директору заробітної плати за 2019 рік в сумі 49 тис. 

Грн.) 

Невизнання правомірності нарахування Генеральному директору заробітної плати та єдиного 

соціального внеску можуть привести до завищення адміністративних витрат, відображених у 

ряд. 2130 "Адміністративні витрати" Звіту про фінансові результати за 2019 рік, заниження 

чистого прибутку, відображеного по ряд. 2350 Звіту про фінансові результати за 2019 рік на 

суму 271 тис. грн., а також до зміни показників, які відображені у ряд. 1620 "Поточна 

кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" та у ряд. 1415 "Нерозподілений 

прибуток" Балансу станом на 31.12.2019 року. 

Крім того, відсутність документа, що підтверджує повноваження посадової особи - 

Генерального директора (а саме - контракту): 

- може поставити під загрозу правомірність здійснення Генеральним директором дій від імені 

ПрАТ "Конекрейнс Україна", в тому числі, підписання контрактів з контрагентами, а так само 

підписання всіх розпорядчих та інших документів щодо фінансово-господарської діяльності 

підприємства; 

- може поставити під сумнів дійсність підписаних Плясовим Сергієм В'ячеславовичем як 

генеральним директором ПрАТ "Конекрейнс Україна" довіреностей Зятіну Володимиру 

Сергійовичу, Загородньому Сергію Анатолійовичу, Тучинському Валентину Валентиновичу, 
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Денисову Юрію Григоровичу, Татенко Дмитру Сергійовичу, Машко Антону Олександровичу, 

якими уповноважує здійснювати від імені ПрАТ "Конекрейнс Україна" певні юридичні дії, в 

тому числі, підписувати договори та інші документи щодо фінансово-господарської діяльності 

підприємства. 

 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). 

Наша відповідальність відповідно до цих стандартів описана в розділі "Відповідальність 

аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми незалежні по відношенню до ПрАТ 

"Конекрейнс Україна" відповідно до етичних вимог, які застосовуються в Україні до нашого 

аудиту фінансової звітності, і нами виконані інші етичні обов'язки відповідно до даних вимог. 

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки із застереженням. 

 

Інша інформація 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Наша думка щодо 

фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з 

будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

У зв'язку з аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою 

інформацією та при цьому розгляд, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією 

та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша 

інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної 

нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми 

зобов'язані повідомити про цей факт управлінський персонал. Ми не виявили таких фактів, які 

б необхідно було включити до звіту. 

 

Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження, були найбільш 

значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання 

розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні 

думки щодо неї та описані в розділі "Основа для думки із застереженням.  

 

Відповідальність управлінського персоналу і осіб, наділених найвищими повноваженнями, за 

фінансову звітність 

Управлінський персонал підприємства несе відповідальність за складання фінансової звітності 

відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 

16.07.1999г. № 996-XІV зі змінами та доповненнями та Національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку України, і за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський 

персонал вважає за необхідне для забезпечення складання фінансової звітності, що не має 

суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 

можливості підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, 

де це може бути застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, і 

використовуючи допущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського 

обліку, за винятком випадків, коли управлінський персонал має намір ліквідувати 

підприємство, припинити його діяльність або коли у нього відсутня будь-яка інша реальна 

альтернатива, крім ліквідації або припинення діяльності. 

Особи, наділені найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за підготовку 

фінансової звітності підприємства. 
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Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність в 

цілому не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки та випуск звіту 

аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість являє собою високу ступінь 

впевненості, але не є гарантією того, що аудит, проведений відповідно до Міжнародних 

стандартів аудиту, завжди виявляє суттєві викривлення при їх наявності. В рамках аудиту, 

проведеного відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, ми використовуємо професійне 

судження і зберігаємо професійний скептицизм протягом усього аудиту. Крім того, ми 

виконуємо наступне: 

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 

шахрайства або помилки, розробляємо і проводимо аудиторські процедури у відповідь на ці 

ризики, та отримуємо аудиторські докази, які є прийнятними і достатніми для висловлення 

нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства вище, ніж 

ризик невиявлення суттєвого викривлення в результаті помилки, так як шахрайство може 

включати змову, підроблення, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування 

заходами внутрішнього контролю; 

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо 

ефективності системи внутрішнього контролю; 

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок 

і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі 

отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо 

подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити 

безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої 

невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних 

розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є 

неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть 

примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі; 

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями 

інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що лежать в основі Ії 

складання, так, щоб досягти достовірного відображення.  

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 

запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи 

будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 

 

Відомості про аудиторську фірму та умови проведення аудиту фінансової звітності: 

Аудиторсько-консалтингове приватне підприємство "Авіста" 

Код за ЄДРПОУ: 25418670 

Місцезнаходження: Україна, 65016, м. Одеса, вул. Авдєєва-Чорноморського, 2-Б 

Включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності розділ "Суб'єкт 

аудиторської діяльності" за № 2196. 

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності - 2019 рік. 

Номер та дата договору на проведення аудиту: договір № 210 від 27.09.2019 р. 

Дата початку та дата закінчення аудиту: 28.10.2019 р. - 06.03.2020 р. 
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Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є 

Доценко В.В. 

аудитор (реєстраційний  № 100653), 

 

Директор АКПП  "Авіста" 

Хоролець Т.І. 

аудитор (реєстраційний  № 101267) 

  

Дата надання звіту: 06.03.2020 р. 

 

 

XVІ. Твердження щодо річної інформації 
Я, Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНЕКРЕЙНС 

УКРАЇНА" Плясов Сергій Вячеславович, стверджую, що, наскільки це мені відомо, річна 

фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що 

вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, 

фінансовий стан, прибутки та збитки емітента. Звіт керівництва включає достовірне та 

об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан 

емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими він стикається у своїй 

господарській діяльності. 

 

XІX. 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 

23.04.2019 24.04.2019 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

23.04.2019 24.04.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 


