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(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 260421 

(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 2020 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЕКРЕЙНС 

УКРАЇНА" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20013200 

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

8, офiс 9 

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

6. Адреса електронної пошти: Ukraine@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 22.04.2021, Затвердити рiчну iнформацiю 

ПРАТ "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" за 2020 рiк. 

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

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні 

послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої 

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

установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 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 iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. 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 26.04.2021 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

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

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 

- 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  

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: 

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

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

мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення", "Iнформацiя про змiну 

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

меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй", "Iнформацiя про змiну осiб, якi є 

власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного 

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

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

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

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будiвництва)", "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинiв", "Iнформацiя вчинення значних правочинiв", "Iнформацiя про вчинення 

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

вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює 

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

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



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

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

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

товариствами, зазначенi роздiли не включає. 

 

Крiм того: 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

вiдсутнi; 

 

- Iнформацiя про штрафнi санкцiї емiтента не наводиться, оскiльки штрафнi санкцiї емiтента, 

накладенi органами державної влади у звiтному перiодi, вiдсутнi; 

 

- Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв) не 

наводиться, оскiльки жоден засновник та/або учасник емiтента не є його акцiонером та/або 

учасником на кiнець звiтного перiоду; 

 

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

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

вiдповiдних змiн протягом звiтного перiоду не було; 

 

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

облiгацiй; 

 

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

не є емiтентом iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 

 

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

емiтентом похiдних цiнних паперiв; 

 

- Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не 

наводиться, оскiльки емiтент не здiйснював придбання власних акцiй протягом вказаного 

перiоду; 

 

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

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

акцiй; 

 

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

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

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



капiталу; 

 

- Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента не наводиться, 

оскiльки протягом звiтного перiоду вiдсутнi рiшення суду або уповноваженого державного 

органу, яким накладено обмеження; 

 

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

оскiльки зазначених виплат протягом звiтного перiоду не було; 

 

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

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

емiтента вiдсутня; 

 

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

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

правочини вiдсутнi; 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
 

1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 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) 

 82 

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

 28.22 - Виробництво пiдiймального та вантажно-розвантажувального устатковання 

 33.12 - Ремонт i технiчне обслуговування машин i устатковання промислового 

призначення 

 33.20 - Установлення та монтаж машин i устатковання 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", МФО 300614 

2) IBAN 

 UA103006140000026008500083066 

3) поточний рахунок 

 UA103006140000026008500083066 

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

рахунком у іноземній валюті 

 АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", МФО 300614 

5) IBAN 

 UA103006140000026008500083066 

6) поточний рахунок 

 UA103006140000026008500083066 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ" 

2) Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 33528158 

4) Місцезнаходження 

 69041, Запорiзька обл., м. Запорiжжя, вул. Кияшка, 16-А 

5) Опис  

 Емiтент є акцiонером ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЖЖЯ 



КРАН ХОЛДИНГ". Вiдсоток акцiй, що належать емiтенту в зазначенiй юридичнiй особi - 

49,000000%. Оплата акцiй здiйснювалась грошовими коштами. Емiтент має право голосу на 

загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЖЖЯ КРАН 

ХОЛДИНГ" вiдповiдно до чинного законодавства України. У звiтному перiодi Головою 

Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЖЖЯ КРАН 

ХОЛДИНГ" є фiзична особа - представник емiтента. 

 

1) Найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО 

КРАНОБУДУВАННЯ" 

2) Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 00110728 

4) Місцезнаходження 

 69041, Запорiзька обл., м. Запорiжжя, вул. Кияшка, 16-А 

5) Опис  

 Емiтент є акцiонером ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЗЬКИЙ 

ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ". Вiдсоток акцiй, що належать емiтенту в зазначенiй 

юридичнiй особi - 9,854427%. Оплата акцiй здiйснювалась грошовими коштами. Емiтент має 

право голосу на загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ" вiдповiдно до чинного 

законодавства України. У звiтному перiодi членом Наглядової ради ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ" 

є фiзична особа - представник емiтента. 

 

 

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента 
1) Найменування 

 ФIЛIЯ "ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" В 

МIСТI ЗАПОРIЖЖЯ" 

2) Місцезнаходження 

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

3) Опис 

 Представництво iнтересiв емiтента у м. Запорiжжя та Запорiзькiй областi 

 

1) Найменування 

 ФIЛIЯ "ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" У 

М.МАРIУПОЛЬ" 

2) Місцезнаходження 

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

3) Опис 

 Представництво iнтересiв емiтента у м. Марiуполь та Донецькiй областi 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Змiни в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв вiдсутнi. 

 



Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

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

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

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

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

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за звiтний перiод 

становила 80 осiб, у т. ч. чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого 

часу - 1 особа. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за 

сумiсництвом - 2 особи. Фонд оплати працi у звiтному перiодi склав 19,219 млн. грн. Фонд 

оплати працi вiдносно попереднього року зменшився на 6,85%. Кадрова полiтика товариства 

спрямована на пiдвищення квалiфiкацiйного рiвня персоналу. Взаємовiдносини з працiвниками 

здiйснюється згiдно з чинним законодавством. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

діяльності 

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями. 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

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

реорганiзацiя не вiдбувалася. 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Облiкова полiтика була введена в дiю наказом по пiдприємству № 37 вiд 30.12.2015 року. З 

метою складання фiнансових звiтiв згiдно П(С)БО були встановленi наступнi принципи 

облiкової полiтики: 

- активи визначаються в облiку, якщо iснує ймовiрнiсть надходження товариству економiчних 

вигод, амортизацiя основних засобiв провадиться виходячи з норм податкового законодавства; 

- при передачi в експлуатацiю малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, нараховується 100% 

зносу з вiднесенням на витрати вiд операцiйної дiяльностi; - амортизацiя основних засобiв 

нараховується прямолiнiйним методом; 

- амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом, строк корисного 

використання не перевищує 10 рокiв; 

- дебiторська заборгованiсть визначається активом, якщо iснує можливiсть отримання 

пiдприємством майбутнiх економiчних вигод i може бути достовiрно визначена її сума, резерв 

сумнiвних боргiв нараховується в разi порушення проти клiєнта справи про банкрутство чи 

iснування ймовiрностi, що сума боргу не буде погашена; 

- при передачi запасiв у виробництво, при продажу i iншому вибуттi їх оцiнка здiйснюється 

методом iдентифiкованої собiвартостi одиницi запасiв (паливно-мастильнi матерiали, готова 

продукцiя), а також методом продаж; 

- зобов'язання визначаються, якщо товари, матерiали i iншi ресурси (роботи, послуги) отриманi 



товариством вiд постачальникiв; 

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

збiльшення власного капiталу (за винятком внескiв учасникiв товариства). 

Доходи i витрати пiдприємство визнає i нараховує вiдповiдно до ПСБО 15 "Доходи" i ПСБО 16 

"Витрати". Фiнансова звiтнiсть пiдприємства складається згiдно з нацiональними Положеннями 

(стандартами) бухгалтерського облiку i вiдповiдно до принципiв бухгалтерського облiку, 

визначеними Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" № 

996-XiV вiд 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 пiдприємств машинобудiвної галузi, яке здiйснює виробництво, 

ремонт, модернiзацiю, реконструкцiю та технiчне обслуговування вантажопiдйомного 

обладнання рiзних типiв, пiдйомно-транспортного устаткування та постачання змiнно-запасних 

частин. Обсяг виробництва - 114,804 млн. грн. Сума виручки - 114,804 млн. грн. Загальна сума 

експорту - 70,366 млн. грн. Структура продажiв: внутрiшнiй ринок - 38,7%; експорт - 61,3%. 

Особливо перспективними видами продукцiї є монтажi та ремонти обладнання за кордоном, 

промисловi та портальнi крани рiзноманiтного призначення. Безпосереднього впливу сезонних 

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

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

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

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

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

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

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

товариство вживає заходи щодо забезпечення оптимального балансу мiж цiнами та якiстю 

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

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

виробництва пiдйомно-транспортного устаткування є придбання обладнання та компонентiв, 

виготовлених iншими пiдприємствами. Джерела сировини є доступними внаслiдок наявностi 

значної кiлькостi постачальникiв. Динамiка цiн на сировину значною мiрою визначається 

загальносвiтовими тенденцiями. Оскiльки машинобудiвна галузь є виробником засобiв 

виробництва для iнших пiдприємств, то розвиток галузi залежить вiд стану економiки в цiлому. 

Товариство вiдстежує нововведення в галузi та орiєнтується на сучаснi технологiї. Конкуренцiя 

в галузi має мiсце. Перспективами розвитку товариства є освоєння нових видiв продукцiї, робiт 

та послуг, а також пошук шляхiв збiльшення обсягiв виробництва та зниження собiвартостi. 



 

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

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

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

вартість і спосіб фінансування  

Суттєвих придбань чи вiдчужень активiв за останнi п'ять рокiв не вiдбувалося. Будь-якi значнi 

iнвестицiї або придбання, пов'язанi з господарською дiяльнiстю 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 основнi засоби, а саме - будiвлi, споруди та транспортнi засоби, якi 

використовуються для ведення господарської дiяльностi. Загальна ступiнь використання 

основних засобiв за звiтний перiод становить 100,0%. Усi основнi засоби використовувались у 

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

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

активiв, безпосередньо на екологiчний стан довкiлля не впливає. Товариство не планує суттєвих 

заходiв з капiтального будiвництва чи розширення або удосконалення основних засобiв. 

 

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

економічних обмежень 

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

полiтики щодо сприяння iноземному iнвестуванню; державна податкова полiтика, що 

недостатньо спрямована на розвиток вiтчизняного виробника; нестача обiгових коштiв у 

споживачiв послуг, що надаються товариством; загальний стан економiки, що не сприяє 

збiльшенню рiвня споживання продукцiї галузi та її розвитку. Законодавчi або економiчнi 

обмеження у вказаних аспектах будуть мати вплив на стан товариства. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Фiнансування дiяльностi емiтента здiйснюється за рахунок власних коштiв. Товариство має 

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

збiльшення якостi та обсягу послуг, якi надаються товариством, що призведе до збiльшення 

доходiв, та зниження собiвартостi послуг. 

 

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

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

Вартiсть укладених, але ще невиконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду 

складала 6516,0 тис. грн. Очiкуваний маржинальний дохiд вiд виконання цих договорiв складе 

близько 1050,0 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 реконструкцiї та не очiкує 



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

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

економiки, що впливає на рiвень споживання продукцiї галузi. 

 

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

та розробку за звітний рік 

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

звiтному перiодi вiдсутнi. 

 

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

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

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

довільній формі 

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

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi Збори 

Акцiонерiв 

Власники голосуючих акцiй або 

призначенi ними представники, якi 

зареєструвалися для участi у Загальних 

зборах. 

Загальнi збори, що вiдбулися 

23.04.2020 р.: 

- Konecranes Finland Corporation 

(Конекрейнс Фiнланд Корпорейшн), в 

особi представника Тучинського 

Валентина Валентиновича (за 

довiренiстю); 

- Konecranes Finance Corporation 

(Конекрейнс Файненс Корпорейшн), в 

особi представника Тучинського 

Валентина Валентиновича (за 

довiренiстю). 

Наглядова рада Кiлькiсний склад Наглядової ради 

становить двi особи: Голова Наглядової 

ради, секретар Наглядової ради. 

Ванханен Юха - Голова Наглядової 

ради, Окман Карi - секретар Наглядової 

ради. 

Генеральний 

директор 

Одноосiбний виконавчий орган. Плясов Сергiй Вячеславович - 

Генеральний директор. 

Ревiзор Одноосiбний орган, який обирається 

Загальними Зборами Акцiонерiв для 

здiйснення внутрiшньої ревiзiї 

емiтента. 

Уккiвi Рiта - Ревiзор. 

 



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 Сергiй Вячеславович 1974 

Вища (Приазовський 

державний технiчний 

унiверситет; 1996; 

Iнженер-металург; 

1997; 

Iнженер-економiст) 

30 

ПАТ "Запорiжкран", 

00110728, ПАТ 

"Запорiжкран", Голова 

Правлiння 

05.04.2017, до 

29.05.2023 

Опис: 
За звiтний перiод винагорода за виконання особою обов'язкiв Генерального директора склала 210578,41 грн. В натуральнiй формi винагорода не 

надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

Голова Правлiння (ПРАТ "Запорiжкран"). На iнших пiдприємствах обiймає посади: Голова Правлiння (ПРАТ "Запорiжкран", iдентифiкацiйний код 

юридичної особи - 00110728, мiсцезнаходження: 69041, м. Запорiжжя, вул. Кияшка, 16-А). 

2 

Голова Наглядової ради Ванханен Юха 1972 

Вища (Turku School 

of Economics at the 

University of Turku; 

1994; MsC. (Econ.); 

Finance & accounting) 

26 

Конекрейнс Финланд 

Корпорейшн, 0950895-1,  

Конекрейнс Финланд 

Корпорейшн, Vice President 

Finance 

05.04.2017, до 

23.04.2023 

Опис: 
Посадова особа є представником акцiонера. За звiтний перiод винагорода за виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради не виплачувалась. В 

натуральнiй формi винагорода не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк посад, якi особа обiймала 

протягом останнiх п'яти рокiв: Financial Director, Vice President Finance (Конекрейнс Финланд Корпорейшн). На iнших пiдприємствах обiймає 

посади: Vice President Finance (Konecranes Finland Corporation, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 0950895-1, мiсцезнаходження: FI-05830, 

Фiнляндiя, м. Хювинкяя, Конеенкату 8). 

3 

Секретар Наглядової 

ради 
Окман Карi 1962 

Вища (HUT; 1984; 

Master's degree; 

Electromechanical 

Engineering) 

36 

ПРАТ "КОНЕКРЕЙНС 

УКРАЇНА", 20013200, ПРАТ 

"КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА", 

Голова Наглядової ради 

05.04.2017, до 

23.04.2023 

Опис: 
Посадова особа є представником акцiонера. За звiтний перiод винагорода за виконання обов'язкiв секретаря Наглядової ради не виплачувалась. В 

натуральнiй формi винагорода не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк посад, якi особа обiймала 

протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Наглядової ради (ПРАТ "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА"), Vice President, IS EMEA North (Конекрейнс Финланд 

Корпорейшн). На iнших пiдприємствах обiймає посади: Vice President, IS EMEA North (Konecranes Finland Corporation, iдентифiкацiйний код 



юридичної особи - 0950895-1, мiсцезнаходження: FI-05830, Фiнляндiя, м. Хювинкяя, Конеенкату 8). 

4 

Ревiзор Уккiвi Рiта 1967 Вища 31 

Конекрейнс Финланд 

Корпорейшн, 0950895-1, 

Конекрейнс Финланд 

Корпорейшн, Director, 

Financial Accounting EMEA 

East 

 

05.04.2017, до 

наступних 

чергових 

загальних 

зборiв 

Опис: 
За звiтний перiод винагорода за виконання обов'язкiв Ревiзора не виплачувалась. В натуральнiй формi винагорода не надавалась. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Director, Financial Accounting 

EMEA East (Конекрейнс Финланд Корпорейшн). На iнших пiдприємствах обiймає посади: Director, Financial Accounting EMEA East (Konecranes 

Finland Corporation, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 0950895-1, мiсцезнаходження: FI-05830, Фiнляндiя, м. Хювинкяя, Конеенкату 8).  

5 

Головний бухгалтер Iванова Олена Миколаївна 1968 

Вища (Державна 

академiя будiвництва 

та архiтектури, м. 

Одеса; 1992; 

Iнженер-гiдротехнiк; 

Межрегiональна 

академiя управлiння 

персоналом, м. Київ; 

2003; Економiст, 

фiнансовий 

менеджер) 

27 

ЗАТ "Конекрейнс Україна", 

20013200, ЗАТ "Конекрейнс 

Україна", головний бухгалтер 

24.12.2011, 

безстроково 

Опис: 
За звiтний перiод винагорода за виконання особою обов'язкiв головного бухгалтера склала 632409,59 грн. В натуральнiй формi винагорода не 

надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

головний бухгалтер (ПРАТ "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА"). 

 



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 Сергiй Вячеславович 0 0 0 0 

Голова Наглядової ради Ванханен Юха 0 0 0 0 

Секретар Наглядової ради Окман Карi 0 0 0 0 

Ревiзор Уккiвi Рiта 0 0 0 0 

Головний бухгалтер Iванова Олена Миколаївна 0 0 0 0 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

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

1. Зниження рiвня витрат. 

2. Збiльшення споживчих якостей та конкурентоспроможностi продукцiї.  

3. Оптимiзацiя процесiв забезпечення енергоресурсами та сировиною. 

Загальним напрямком стратегiчного розвитку емiтента є посилення конкурентних позицiй на 

ринку пiдiймального та такелажного обладнання. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
ПРАТ "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" - спецiалiзоване пiдприємство, яке здiйснює виробництво, 

ремонт, модернiзацiю, реконструкцiю та технiчне обслуговування вантажопiдйомного 

обладнання рiзних типiв, пiдйомно-транспортного устаткування та постачання змiнно-запасних 

частин. 

Пiдприємства, що входять до транснацiональної корпорацiї Konecranes, є власниками акцiй 

ПРАТ "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА". Корпорацiя Konecranes є одним з лiдерiв свiтового 

кранобудування i завоювала провiдне положення на вказаному ринку завдяки використанню 

передових технологiй виробництва, бездоганнiй якостi, високому рiвню безпеки та надiйностi 

своєї продукцiї а також, її економiчностi. 

ПРАТ "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України та 

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

ПРАТ "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" не здiйснює на територiях iнших країн. Основним ринком 

збуту є внутрiшнiй ринок. 

ПРАТ "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" прагне надавати своїм клiєнтам високоякiсну продукцiю та 

найкращiй сервiс. Пiдприємство чiтко додержується та постiйно удосконалює технологiчнi 

процеси, гарантує якiсть продукцiї, чiтке виконання договiрних зобов`язань, орiєнтується на 

потреби ринку та впроваджує сучаснi механiзми управлiння. 

Технiчне переозброєння й реконструкцiя, освоєння нових видiв продукцiї, полiпшення якостi - 

це прiоритетнi напрямки розвитку ПРАТ "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА". 

Серед значущих якiсних показникiв минулого року варто видiлити такi: 

- Перевищення бюджетних показникiв по реалiзацiї та прибутку по бiзнес-лiнiям портового 

сервiсу, iндустрiального сервiсу та iндустрiальних кранiв; 

- Прибутковiсть по пiдприємству в цiлому, особливо в порiвняннi з попереднiм звiтним 

перiодом; 

- Стабiльнiсть потоку грошових коштiв, зменшення дебiторської заборгованостi. 

Фiнансовий стан пiдприємства є задовiльним. Пiдприємство є лiквiдним та платоспроможним по 

усiм своїм зобов'язанням. 

Основними джерелами забезпечення лiквiдностi на пiдприємствi є оборотнi активи, якi 

забезпечують своєчасне виконання зобов'язань. 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

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

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Емiтент у звiтному перiодi не укладав деривативiв та не вчиняв правочинiв щодо похiдних 

цiнних паперiв. 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 



Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю 

та управлiння ризиками в товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi 

внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи. 

Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. Менеджмент приймає 

рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi 

ресурси. 

 

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

ризику грошових потоків 
Основними ризиками в дiяльностi емiтента є: 

- виробничо-технологiчнi ризики, якi виникають пiд час виробництва продукцiї (ризики 

пов`язанi з виникненням аварiйних ситуацiй, iснуючими умовами працi, використанням 

виробничого обладнання, людським фактором);  

- ризики пов`язанi iз забезпечення сировиною та матерiалами (зрив поставок сировини та 

матерiалiв на виробництво основних видiв продукцiї, значне пiдвищення цiн на них, аварiйнi 

ситуацiї на пiдприємствах постачальникiв); 

- старiння основних фондiв i зменшення виробничих потужностей. Мiнiмiзувати цей ризик 

можна шляхом постiйних поточних та капiтальних ремонтiв, а також придбанням нових 

основних фондiв; 

- пiдвищення тарифiв на послуги природних монополiй: зростання цiн на природний газ, на 

електроенергiю, зростання цiн на сировину є практично непрогнозованими та призводить до 

зростання собiвартостi продукцiї, що зменшує можливiсть збуту; 

- погiршення стану державних фiнансiв, волатильностi фiнансових ринкiв, нелiквiдностi ринкiв 

капiталу, пiдвищення темпiв iнфляцiї та девальвацiї нацiональної валюти по вiдношенню до 

основних iноземних валют; 

- невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для 

емiтента та його контрагентiв, що може вплинути на  фiнансовий стан, результати дiяльностi та 

економiчнi перспективи пiдприємства. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

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

кодекс корпоративного управлiння. Ст. 33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання 

затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до 

виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" кодекс 

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

корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться. 

 

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

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 

юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. товариством не приймалося 

рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" на фондових бiржах не 

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

посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться. 

Товариство керується Рiшенням НКЦПФР № 955 вiд 22.07.2014 р. "Про затвердження 

принципiв корпоративного управлiння", що знаходиться у публiчному доступi за посиланням: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr955863-14. 



 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, 

застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що 

застосовуються товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та 

Статутом товариства. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Вiдповiдно до Рiшення НКЦПФР № 955 вiд 22.07.2014 р. "Про затвердження принципiв 

корпоративного управлiння" товариство застосовує наступнi принципи корпоративного 

управлiння: 

- зазначенi у статтi 1 роздiлу II; 

- зазначенi у статтi 2 роздiлу II, крiм пп. "б" п. 2.2, п. 2.3, п. 2.4, п. 2.8, п. 2.9; 

- зазначенi у статтi 3 роздiлу II, крiм п. 3.1.5, п. 3.1.6, п. 3.1.12 - п. 3.1.16, 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; 

- зазначенi у статтi 4 роздiлу II, крiм пп. "в" - "г" п. 4.1.1; 

- зазначенi у статтi 5 роздiлу II, крiм пп. "б" - "в" п. 5.1.1, останнього речення п. 5.4; 

- зазначенi у статтi 6 роздiлу II, крiм п. 6.3. 

Незастосування зазначених положень обумовлено вiдсутнiстю певних iнституцiй в 

корпоративнiй практицi емiтента. 

Вiдхилень вiд принципiв корпоративного управлiння, затверджених Рiшенням НКЦПФР № 955 

вiд 22.07.2014 р. "Про затвердження принципiв корпоративного управлiння", що застосовуються 

товариством, протягом звiтного перiоду не зафiксовано. 

Iнша iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не 

наводиться, оскiльки товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не 

користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 23.04.2020 

Кворум зборів 100 

Опис Проект порядку денного та порядок денний зборiв були затвердженi Наглядовою 

радою товариства. Пропозицiй до порядку денного вiдповiдно до ст. 38 Закону 

України "Про акцiонернi товариства" не надходило. 

 

Питання, що розглядалися на Загальних Зборах, та прийнятi з них рiшення: 

 

1. Обрання лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв. 

 

Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб: Голова комiсiї - 

Iванова Олена Миколаївна; Член комiсiї - Оглоблiна Iрина Євгенiвна. 

 

2. Обрання Голови та Секретаря рiчних Загальних зборiв. 

 



Прийняте рiшення: Обрати Головою рiчних Загальних зборiв товариства 

Тучинського Валентина Валентиновича, Секретарем - Iванову Олену Миколаївну. 

 

3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв та порядку 

прийняття рiшень з питань порядку денного. 

 

Прийняте рiшення: Затвердити наступний порядок проведення (регламент) 

загальних зборiв:  

 

- час для доповiдi Голови реєстрацiйної комiсiї - до 10 хвилин. 

 

- час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного - до 10 хвилин. 

 

- час для виступiв учасникiв в обговореннях з питань порядку денного - до 3 

хвилин. 

 

- час для вiдповiдей на питання, довiдки - до 3 хвилин. 

 

- особи, якi не є акцiонерами Товариства або їх представниками, посадовими 

особами Товариства,запрошеними особами на Збори - на Загальнi збори не 

допускаються. 

 

- усi запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборiв 

Товариства, надаються Головi або секретарю Загальних зборiв Товариства 

виключно у письмовому виглядi, iз зазначенням прiзвища та iменi (найменування) 

акцiонера або його представника, яким надано пропозицiю та засвiдченi їх 

пiдписом. Анонiмнi заяви та запитання не розглядаються. 

 

- голосування з питань порядку денного Загальних зборiв проводиться виключно 

з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких затверджуються 

Наглядовою радою Товариства та якi видаються учасникам Загальних зборiв 

Товариства для голосування. 

 

- обробка бюлетенiв здiйснюється шляхом пiдрахунку голосiв членами лiчильної 

комiсiї. Оголошення результатiв голосування та прийнятих рiшень здiйснює 

Голова Загальних зборiв Товариства. 

 

- бюлетенi для голосування, що визнанi недiйсними, не враховуються пiд час 

пiдрахунку голосiв. 

 

- бюлетень для голосування не враховується лiчильною комiсiєю, якщо вiн не 

надiйшов до лiчильної комiсiї у встановлений термiн або у ньому мiстяться 

стороннi написи та/або виправлення. 

 

- допускається фiксацiя технiчними засобами ходу рiчних Загальних зборiв або 

розгляду окремих питань. Рiшення про фiксацiю зборiв приймається простою 

бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах. 

 

- у ходi загальних зборiв може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України 

"Про акцiонернi товариства" перерву до наступного дня. Кiлькiсть перерв у ходi 

проведення загальних зборiв не може перевищувати трьох. Рiшення про 

оголошення перерви до наступного дня приймається простою бiльшiстю голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в загальних зборах. 

 

- загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду 



питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду 

питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, 

якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. 

 

- з усiх iнших процедур та питань, якi виникають пiд час проведення Загальних 

зборiв Товариства керуватися нормами Статуту, внутрiшнiх положень та чинного 

законодавства України. 

 

- час для виступу у дебатах - до 5 хвилин. 

 

- час для заключного слова Голови зборiв -  до 5 хвилин. 

 

- роботу Загальних зборiв закiнчити до 14:00 години. 

 

4. Про засвiдчення бюлетенiв для голосування. 

 

Прийняте рiшення: Бюлетень для голосування, виданий акцiонеру за 

результатами проведеної реєстрацiї, засвiдчується пiдписом Генерального 

директора i  проставленням вiдбитку печатки товариства. Пiдписом та вiдбитком 

печатки засвiдчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. 

 

5. Розгляд Звiту Генерального директора про пiдсумки дiяльностi товариства в 

2019 роцi та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 

 

Прийняте рiшення: Затвердити звiт Генерального директора про пiдсумки 

дiяльностi товариства в 2019 роцi. Роботу Генерального директора за звiтний 

перiод визнати задовiльною. 

 

6. Розгляд Звiту Наглядової ради за 2019 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 

його розгляду. 

 

Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради за 2019 рiк. Роботу 

Наглядової ради за звiтний перiод визнати задовiльною. 

 

7. Розгляд Звiту Ревiзора за 2019 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його 

розгляду. Затвердження висновкiв Ревiзора за 2019 рiк. 

 

Прийняте рiшення: Затвердити звiт Ревiзора за 2019 рiк. Роботу Ревiзора за 

звiтний перiод визнати задовiльною. Затвердити висновок Ревiзора за 2019 рiк. 

 

8. Затвердження рiчного звiту товариства за 2019 рiк. 

 

Прийняте рiшення: Затвердити фiнансову звiтнiсть за 2019 рiк у складi: 

 

- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2019 року (додаток 1) з 

валютою балансу 84,896 тис. грн.; 

 

- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2019 рiк (додаток 2) з 

чистим фiнансовiм результатом у розмiрi 1,228 тис. грн.; 

 

- Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2019 рiк (додаток 3) iз 

залишком грошових коштiв 46,803 тис. грн.; 

 

- Звiт про власний капiтал за 2019 рiк (додаток 4) iз залишком 75,860 тис. грн.; 

 



- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2019 рiк (додаток 5). 

 

9. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2019 рiк. 

 

Прийняте рiшення: Нерозподiлений прибуток у розмiрi 60,695 тис. грн. залишити 

нерозподiленим. Розподiл нерозподiленого прибутку здiйснити на наступних 

рiчних Загальних Зборах товариства. Дивiденди за 2019 рiк не нараховувати i не 

виплачувати.. 

 

10. Про припинення повноважень Наглядової ради товариства.  

 

Прийняте рiшення: Припинити повноваження Наглядової Ради товариства у 

складi: Голова Наглядової ради - фiзична особа Ванханен Юха - представник 

акцiонера "Конекрейнс Фiнланд Корпорейшн"; Секретар Наглядової ради - 

фiзична особа Окман Карi - представник акцiонера "Конекрейнс Файненс 

Корпорейшн". 

 

11. Про обрання членiв Наглядової ради товариства. 

 

Прийняте рiшення: Обрати Наглядову раду товариства у наступному складi: 

Голова Наглядової ради - фiзична особа Ванханен Юха - представник акцiонера 

Конекрейнс Фiнланд Корпорейшн; Секретар Наглядової ради - фiзична особа 

Окман Карi - представник акцiонера Конекрейнс Файненс Корпорейшн. 

Затвердити строк повноважень Наглядової ради - 3 (три) роки з дати набуття 

повноважень членами Наглядової ради. 

 

12. Про затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової 

ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 

на пiдписання вказаних договорiв. 

 

Прийняте рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що 

укладатимуться з членами Наглядової ради товариства. Встановити, що Голова та 

члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi. Обрати 

Генерального директора товариства в якостi особи, яка уповноважується на 

пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради товариства 

на умовах, затверджених цими Загальними зборами. 

 

13. Про припинення повноважень Ревiзора товариства. 

 

Прийняте рiшення: Припинити з 23 квiтня 2020 року повноваження Ревiзора 

товариства Уккiвi Рiти. 

 

14. Про обрання Ревiзора товариства. 

 

Прийняте рiшення: Обрати з 24 квiтня 2020 року Ревiзором товариства фiзичну 

особу Уккiвi Рiту. Встановити строк повноважень Ревiзора на перiод до дати 

проведення чергових рiчних Загальних Зборiв. 

 

15. Про затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревiзором товариства. 

 

Прийняте рiшення: Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревiзором 

товариства. Обрати Генерального директора товариства в якостi особи, яка 

уповноважується на пiдписання договору з Ревiзором на умовах, затверджених 

цими Загальними зборами. 

 



16. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. 

 

Прийняте рiшення: Прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 

товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством як з 

резидентами, так i з нерезидентами України, протягом не бiльш як одного року з 

дати прийняття такого рiшення, тобто у перiод з 23.04.2020 року по 22.04.2021 

року включно, iз наступними параметрами: 

 

характер правочинiв - будь-якi договори iз зазначених у пiдроздiлi 1 роздiлу III 

книги п'ятої Цивiльного кодексу України у редакцiї станом на дату прийняття 

цього рiшення, а також договори гарантiї (щодо залучення гарантiй вiд 

фiнансових установ та/або iнших суб'єктiв), застави, iпотеки (за якими товариство 

виступає заставодавцем, iпотекодавцем), поруки, iншi договори забезпечення, за 

якими товариство надає забезпечення вiдповiдним контрагентам, включаючи 

угоди щодо продовження чи внесення змiн до укладених ранiше договорiв; 

 

гранична сукупна вартiсть - 500 000 тис. грн. або еквiвалент у iноземнiй валютi 

станом на дату укладення вiдповiдного договору або угоди щодо продовження чи 

внесення змiн до укладеного ранiше договору. 

 

Надати повноваження Генеральному директору товариства приймати рiшення 

щодо вчинення зазначених вище правочинiв, визначення їх iстотних умов, 

укладати та пiдписувати вiд iменi товариства вiдповiднi договори або угоди щодо 

продовження чи внесення змiн до укладених ранiше договорiв. 

 

Вчинення значних правочинiв є чинним незалежно вiд збiльшення протягом року 

з дати прийняття даного рiшення ринкової вартостi майна Товариства, 

збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних 

валют тощо. 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити)  

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах 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 

голосуючих 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) Позачерговi Загальнi Збори у звiтному перiодi 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 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

нi 

Інше (зазначити) 

Позачерговi Загальнi 

Збори у звiтному перiодi 

не скликалися 

 

У разі скликання, але непроведення 

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 

Функціональні обов'язки члена 

наглядової ради 

Ванханен Юха 

(Vanhanen Juha) 

 X Голова Наглядової ради 

Окман Карi 

(Аkman Kari) 

 X Секретар 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 2020 року вiдбулися засiдання Наглядової ради: 

 

18.02.2020 р. - Проведення чергових Загальних Зборiв товариства 

 

12.05.2020 р. - Затвердження рiчної iнформацiї за 2019 рiк 

 

18.10.2020 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  

Інше (зазначити) 
У складi Наглядової ради комiтетiв 

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 

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 

Плясов Сергiй 

Вячеславович - 

Генеральний директор 

Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту, виконавчим органом 

товариства є Генеральний директор, який розглядає всi питання 

дiяльностi товариства, за винятком тих, що вiдносяться до 

виключної компетенцiї Загальних Зборiв чи до компетенцiї 

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 

 

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю 

та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi 

внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, 

як: 

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис); 

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат); 

3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, 

перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне 

опитування персоналу, пiдтвердження i простежування). 

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння 

пiдприємством. 

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на 

фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства. 

Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. Менеджмент приймає 

рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi 

ресурси.  

 

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 

 

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 

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) Iншi документи товариства вiдсутнi 

 

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 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 



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 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

запит 

акціоне

ра 

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 

 

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 Фiнланд Корпорейшн 

(Konecranes Finland Corporation) 

0950895-1 97,999961 

 

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 участi та 

голосування акцiонерiв на 

Загальних Зборах товариства немає 

 

Опис  

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
Вiдповiдно до Статуту, Наглядова рада складається з Голови i секретаря, якi обираються 

Загальними Зборами на 3 роки, i можуть бути у будь-який час достроково вiдкликанi за 

рiшенням Загальних Зборiв. 



Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може бути 

замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час у порядку, встановленому 

законом. Без рiшення Загальних Зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються у 

порядку, встановленому законом. 

Вiдповiдно до Статуту, Генеральний директор обирається/призначається та вiдкликається з 

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

рiшеннi про його обрання/призначення. Якщо пiсля закiнчення зазначеного строку Загальнi 

Збори не обрали/призначили iншого Генерального директора - Генеральний директор зберiгає 

свої повноваження до моменту його переобрання Загальними Зборами чи вiдсторонення 

Наглядовою радою. 

Наглядова рада вправi прийняти рiшення тимчасово вiдсторонити Генерального директора вiд 

виконання його повноважень з одночасним призначенням особи, що тимчасово виконуватиме 

повноваження Генерального директора, i скликанням Загальних Зборiв для розгляду питання 

про переобрання Генерального директора. Без рiшення Загальних Зборiв чи Наглядової ради 

повноваження Генерального директора припиняються у випадках, встановлених чинним 

законодавством. 

Вiдповiдно до Статуту, для контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства 

Загальнi Збори обирають Ревiзора (Ревiзорiв). Кiлькiсть Ревiзорiв визначається у рiшеннi 

Загальних Зборiв. Строк повноважень Ревiзора встановлюється на перiод до дати проведення 

чергових рiчних Загальних Зборiв. Ревiзори можуть бути достроково вiдкликанi за рiшенням 

Загальних Зборiв. Ревiзори дiють незалежно один вiд одного, якщо iнше не визначено у рiшеннi 

Загальних Зборiв. На посаду Ревiзора призначається особа, яка має вiдповiдну освiту. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Вiдповiдно до Статуту, до компетенцiї Наглядової ради належить: 

- забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за 

фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства, виявлення недолiкiв системи контролю, 

розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення, здiйснення контролю за 

ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення 

контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзором, 

службою внутрiшнього аудиту, за умови її створення, та зовнiшнiм аудитором; 

- затвердження у разi необхiдностi положень з питань, що входять до компетенцiї Наглядової 

ради згiдно з цим Статутом, якщо це не належить до виключної компетенцiї Загальних Зборiв; 

- пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшень про дату їх проведення та про 

включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами позачергових 

Загальних Зборiв; 

- прийняття рiшення про проведення чергових Загальних Зборiв та, на вимогу Акцiонерiв, за 

пропозицiєю Генерального директора, на вимогу Ревiзора чи з власної iнiцiативи - позачергових 

Загальних Зборiв; у встановленому порядку iнiцiювати залучення експертiв (спецiалiстiв) до 

аналiзу окремих питань дiяльностi товариства; 

- прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв товариства (крiм акцiй) на суму, що не 

перевищує 25 % вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

товариства; 

- прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством цiнних паперiв (крiм акцiй) на суму, що 

не перевищує 25 % вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

товариства; 

- прийняття рiшення про залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi у разi необхiдностi проведення 

грошової оцiнки майна, затвердження умов договору з ним (у тому числi визначення розмiру 

його винагороди на суму, що не перевищує 25 % вартостi активiв товариства за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства); 

- затвердження ринкової вартостi майна, визначеної незалежним оцiнювачем; 



- прийняття рiшення про тимчасове (до розгляду питання Загальними Зборами) вiдсторонення 

Генерального директора вiд виконання його повноважень з одночасним скликанням Загальних 

Зборiв з цього питання та призначенням особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження 

Генерального директора; 

- обрання реєстрацiйної комiсiї для реєстрацiї Акцiонерiв на Загальних Зборах; 

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

що не перевищує 25 % вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi товариства; 

- встановлення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв 

вiдповiдно до законодавства України i цього Статуту; 

- визначення дати складання перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленими про 

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

- надання дозволу на розкриття комерцiйної таємницi чи конфiденцiйної iнформацiї товариства; 

- прийняття рiшень про участь товариства в об'єднаннях пiдприємств чи промислово-фiнансових 

групах, якщо витрати на це не перевищують 25 % вартостi активiв товариства за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; 

- прийняття рiшень про заснування товариством нових юридичних осiб (крiм шляхом їх видiлу з 

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

перевищують 25 % вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

товариства; 

- прийняття рiшень про приєднання до товариства його дочiрнiх пiдприємств у випадках, 

передбачених законом; 

- прийняття рiшень про вчинення товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть 

майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 % вартостi активiв товариства за 

даними його останньої рiчної фiнансової звiтностi; 

- прийняття згiдно з вимогами законодавства рiшень про вчинення товариством правочинiв, 

щодо яких є заiнтересованiсть; 

- визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на 

себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 

- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв або 

депозитарiю цiнних паперiв товариства та затвердження тексту договору, що укладатиметься з 

ними; 

- розсилка всiм Акцiонерам письмової пропозицiї про викуп належних їм акцiй товариства 

Акцiонером, який придбав контрольний пакет акцiй товариства. 

Вiдповiдно до Статуту, Генеральний директор: 

- розробляє i забезпечує виконання поточних i перспективних планiв дiяльностi товариства, 

здiйснює оперативне керiвництво всiєю роботою товариства; 

- органiзовує виконання рiшень Загальних Зборiв; 

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

вчинення значних правочинiв i правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть; 

- вiдкриває рахунки у банках та iнших фiнансових установах; 

- видає i пiдписує довiреностi на здiйснення вiд iменi товариства юридично значущих дiй, в тому 

числi з правом передоручення, на право пiдпису документiв та прийняття зобов'язань вiд iменi 

товариства (з дотриманням обмежень щодо вчинення значних правочинiв i правочинiв, щодо 

яких є заiнтересованiсть); 

- визначає перелiк вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю товариства вiдповiдно до 

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

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

особами, укладає вiд iменi товариства будь-якi договори, контракти, угоди (з дотриманням 

обмежень щодо вчинення значних правочинiв i правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть) з 

будь-якими вiтчизняними i зарубiжними контрагентами i контролює їх виконання; 



- виносить рiшення про заохочення чи притягнення до майнової/дисциплiнарної 

вiдповiдальностi працiвникiв товариства (крiм якщо це належить до виключної компетенцiї 

Загальних Зборiв чи до компетенцiї Наглядової ради); 

- затверджує правила процедури та iншi внутрiшнi документи товариства, розподiляє функцiї 

мiж структурними пiдроздiлами товариства, крiм випадкiв, якщо це належить до виключної 

компетенцiї Загальних Зборiв чи до компетенцiї Наглядової ради; 

- у разi фiзичної неможливостi або фактичної вiдмови вiд виконання повноважень обох членiв 

Наглядової ради скликає Загальнi Збори з питання про переобрання Наглядової ради i головує 

на них; 

- здiйснює iншi необхiднi для нормального функцiонування товариства дiї. 

Вiдповiдно до Статуту, Ревiзор має право: 

- вносити пропозицiї до порядку денного Загальних Зборiв; 

- вимагати вiд Наглядової ради скликання позачергових Загальних Зборiв; 

- бути присутнiм на Загальних Зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з 

правом дорадчого голосу; 

- брати участь у засiданнях Наглядової ради у разi її скликання на його вимогу, або на 

запрошення голови Наглядової ради; 

- вимагати вiд посадових осiб товариства надання йому усiх необхiдних матерiалiв, 

бухгалтерських та iнших документiв та письмових пояснень; 

- користуватися при перевiрках послугами аудиторiв та iнших спецiалiстiв. 

Вiдповiдно до Статуту, Ревiзор зобов'язаний: 

- здiйснювати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за дорученням 

Загальних Зборiв, Наглядової ради, Генерального директора, за власною iнiцiативою або на 

вимогу Акцiонерiв, що володiють бiльш як 10 вiдсотками акцiй товариства; 

- бути присутнiм на Загальних Зборах на вимогу Наглядової ради; 

- надавати результати перевiрок на чергових Загальних Зборах у виглядi звiту (висновку) згiдно 

з вимогами законодавства i Статуту; 

- iнформувати Генерального директора i Наглядову раду про помiченi ним при перевiрках 

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

пiдтверджуючих документiв i матерiалiв; 

- вимагати скликання позачергових Загальних Зборiв, якщо виникла загроза iнтересам 

товариства або виявленi зловживання, допущенi 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 
 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 

З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI 

 

щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону 

України "Про цiннi папери та фондовий ринок" 

 

у Звiтi про корпоративне управлiння 

 

ПрАТ "Конекрейнс Україна" 

 

за перiод з 1 сiчня 2020 року по 31 грудня 2020 року 

 

 



Управлiнському персоналу ПрАТ 

"Конекрейнс Україна" 

 

 

 

           Ми виконали завдання з надання впевненостi щодо перевiрки окремої iнформацiї про 

корпоративне управлiння, яка мiститься в Звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ "Конекрейнс 

Україна" (надалi - "Товариство") за 2020 рiк на пiдставi Договору № 219 вiд 21 жовтня  2020 

року. 

 

1.  Iнформацiя, яку, вiдповiдно до вимог статтi 401 ЗУ "Про цiннi папери та фондовий  

ринок", повинен перевiрити аудитор, а не висловити думку щодо неї, включає:  

 

  1.1.  Iнформацiю про практику корпоративного управлiння; 

 

  1.2. Iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис 

прийнятих на зборах рiшень; 

 

  1.3. Персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi), 

їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих 

на них рiшень. 

 

 

  2.    Iнформацiя, стосовно якої аудитор, вiдповiдно до  статтi 401 ЗУ "Про цiннi папери та 

фондовий ринок", повинен висловити думку, та яка є предметом нашого завдання, включає: 

 

2.1.  Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 

емiтента; 

 

2.2.  Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй 

емiтента; 

 

  2.3. Iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 

загальних зборах емiтента; 

 

  2.4. Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; 

 

  2.5. Повноваження посадових осiб емiтента. 

 

 

            Нашими цiлями є перевiрити iнформацiю, яка зазначена в п.1 нашого Звiту та 

отримати обмежену впевненiсть стосовно того, чи не привернули нашої уваги, на основi 

виконаних процедур, суттєвi  питання, якi б змусили нас вважати, що iнформацiя, яка зазначена 

в п.2 нашого Звiту та є предметом нашого завдання, не вiдповiдає вимогам статтi 401 ЗУ "Про 

цiннi папери та фондовий ринок" та надати висновок стосовно оцiнки предмета завдання в 

письмовому Звiтi, що мiстить висновок з наданням обмеженої впевненостi та описує пiдстави 

для такого висновку.   

 

 

Критерiї, за допомогою яких оцiнено предмет перевiрки. 

 



   1. Закон України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 №3480-IV (зi 

змiнами); 

 

   2. Положення НКЦПФР  про розкриття  iнформацiї емiтентами цiнних паперiв вiд 

03.12.2013 № 2826  (зi змiнами). 

 

   3. Методичнi рекомендацiї  Мiнфiну зi складання Звiту про управлiння № 982 вiд 

07.12.2018р. (зi змiнами). 

 

 

            Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу.  

 

            Управлiнський персонал ПрАТ "Конекрейнс Україна" несе вiдповiдальнiсть за 

пiдготовку та подання в Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог  Закону 

України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 №3480-IV (зi змiнами).  

 

 

 Вiдповiдальнiсть аудитора. 

 

            Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо предмету завдання на основi 

результатiв, отриманих у процесi виконання завдання. 

 

          Ми виконали наше завдання з надання впевненостi  вiдповiдно з вимогами положень 

Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, 

що не є аудитами чи оглядами iсторичної фiнансової iнформацiї".  

 

           Наша фiрма дотримується вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 та 

вiдповiдно впровадила комплексну систему контролю якостi, включаючи задокументовану 

полiтику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професiйних стандартiв i застосовних 

вимог законодавчих та нормативних актiв. 

 

           Ми дотримались вимог незалежностi та iнших етичних вимог, викладених у Кодексi 

етики професiйних бухгалтерiв, затвердженому Радою з Мiжнародних стандартiв етики для 

бухгалтерiв, який грунтується на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi, 

професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної 

поведiнки. 

 

             Законодавчi та нормативнi акти, якi регулюють подання та розкриття такої 

iнформацiї, виставляють лише два критерiї: перелiк iнформацiї та обов'язок її включення до 

вiдповiдного Звiту та   не мiстять  чiткого перелiку критерiїв оцiнки  такої iнформацiї. Тому, 

ми виконали процедури, якi вiдрiзняються за характером i часом та є меншими за обсягом, 

порiвняно з процедурами, необхiдними  при виконаннi  завдання з надання обгрунтованої 

впевненостi.   Рiвень впевненостi, отриманий у завданнi з надання обмеженої впевненостi, є 

значно меншим порiвняно з тим рiвнем, який було б отримано у разi виконання завдання з 

надання обгрунтованої впевненостi.  

 

    

 

             Iнформацiя, яка зазначена в п.1 нашого Звiту. 

 

            Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за таку iнформацiю. Ми 



отримали та ознайомилися з iнформацiєю зазначеною в п.1 нашого Звiту, яка мiститься у Звiтi 

про корпоративне управлiння та не виявили будь - яких фактiв, якi б необхiдно було включити 

до нашого Звiту. Наша думка не поширюється на цю iнформацiю та ми не робимо висновок з 

будь-яким рiвнем впевненостi щодо неї. 

 

 

              Iнформацiя, яка зазначена в п.2 нашого Звiту. 

 

             Нашi процедури були виконанi з метою отримання аудиторських доказiв стосовно 

включення  iнформацiї, яка зазначена в п.2 нашого Звiту, до Звiту про корпоративне управлiння 

та її вiдповiдностi фактам та обставинам. Ми вважаємо, що отриманi нами докази дають 

пiдстави для висловлення нашої думки.  

 

 

               Висновок.  

 

Ми виконали завдання з надання обмеженої впевненостi щодо iнформацiї Звiту про 

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

характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо 

або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження 

прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах, опис порядку 

призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб за рiк, що 

закiнчився 31 грудня 2020 року. На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння, 

що додається, складена у усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 

статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий  ринок" вiд 23.02.2006 №3480-IV (зi 

змiнами)  та  пiдпунктiв  5-9   пункту   4   роздiлу  VII додатка 38 до "Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї 

з цiнних паперiв та фондового  ринку 03.12.2013  № 2826. 

 

 

 

 

Директор АКПП  "Авiста" 

 

Хоролець Т.I. 

 

(реєстрацiйний  № 101267) 

 

 

 

Дата надання звiту: 16.04.2021 р. 

 

 

 

Мiсцезнаходження АКПП "Авiста": Україна, 65020, м. Одеса, вул. Дiгтярна, 13, примiщення 2. 

 

Включено до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi роздiл "Суб'єкт 

аудиторської дiяльностi" за № 2196. 

 

 

 



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

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
 

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Конекрейнс Фiнланд 

Корпорейшн (Konecranes 

Finland Corporation) 

0950895-1 05830, Фiнляндiя, 

Хювiнкяя, 

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 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Акцiї iменнi простi 103 248 117,50 Кожний з Акцiонерiв має право: брати участь в 

управлiннi справами товариства, в порядку, 

визначеному законодавством України та Статутом, в 

тому числi бути присутнiм на Загальних Зборах та 

користуватися на них правом голосу; брати участь у 

розподiлi прибутку вiд дiяльностi товариства та 

отримувати його частину (дивiденди); отримувати 

iнформацiю про всю дiяльнiсть товариства, 

знайомитися з даними бухгалтерського облiку i 

звiтностi, протоколами Загальних Зборiв; на переважне 

придбання розмiщуваних товариством акцiй у 

кiлькостi, пропорцiйнiй частцi Акцiонера у статутному 

капiталi товариства на дату прийняття рiшення про 

розмiщення акцiй; на обов'язковий викуп належних 

йому акцiй товариством у випадках, передбачених 

законом; розпоряджатися своїми акцiями у порядку, 

передбаченому чинним законодавством i Статутом; 

вносити пропозицiї до порядку денного Загальних 

Зборiв у порядку, передбаченому законом i Статутом; 

на переважне отримання продукцiї (послуг), що 

виробляється (надаються) товариством; призначати i 

вiдкликати представникiв на Загальних Зборах; 

одержати у разi лiквiдацiї товариства частину вартостi 

майна товариства, що залишилося пiсля повного 

розрахунку за зобов'язаннями товариства, пропорцiйну 

частцi Акцiонера у статутному капiталi товариства; 

iншi права, визначенi законодавством України чи 

Статутом. 

Акцiонери товариства зобов'язанi: дотримуватися 

положень Статуту i виконувати рiшення Загальних 

Зборiв та iнших органiв управлiння товариства; 

виконувати свої зобов'язання перед товариством, в 

тому числi i пов'язанi з майновою участю, а також 

оплачувати акцiї у розмiрi, порядку та засобами, 

передбаченими Статутом i рiшеннями Загальних 

Зборiв; не розголошувати комерцiйної таємницi та 

конфiденцiйної iнформацiї про дiяльнiсть товариства, 

немає 



вживати всi можливi заходи збереження 

конфiденцiйностi отриманої у зв'язку з дiяльнiстю 

товариства технiчної, фiнансової, комерцiйної та iншої 

iнформацiї, що складає комерцiйну таємницю 

товариства; надати товариству свою адресу та iншi 

контактнi данi, банкiвськi реквiзити, за якими 

товариство буде iнформувати, вести листування та 

проводити розрахунки з Акцiонером, а у випадку змiни 

зазначених даних - негайно повiдомити товариство; 

утримуватися вiд будь-якої дiяльностi, що може 

ускладнити виконання господарських завдань i завдати 

майнової чи iншої шкоди товариству; нести iншi 

обов'язки, якщо це передбачено законодавством 

України, Статутом, iншими правовими актами 

товариства, чи якщо вони взяти на себе Акцiонером 

добровiльно. 

Примітки: 

Iнформацiя про акцiї iнших емiтентiв, що є у власностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА", наведена у п. 12 "Вiдомостi про 

участь емiтента в iнших юридичних особах" роздiлу III "Основнi вiдомостi про емiтента". Тип та/або клас акцiй - акцiї iменнi простi. Кiлькiсть: 718830 акцiй емiтента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ" номiнальною вартiстю 3,40 грн. кожна; 180541 акцiя емiтента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ" номiнальною вартiстю 3,50 грн. кожна. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" як власник зазначених цiнних паперiв має усi права та обов'язки, передбаченi чинним законодавством, статутами та iншими документами 

вiдповiдних емiтентiв. Публiчна пропозицiя та/або допуск до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру щодо зазначених цiнних паперiв вiдсутнi. 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29.11.2006 23/15/1/10 Одеське територiальне 

управлiння ДКЦПФР 

UA4000087357 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

117,5 103 248 12 131 640 100 

Опис 

Чинне свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 23/15/1/10 видано 01.09.2010 року. Попереднє свiдоцтво № 16/15/1/06 вiд 29.11.2006 року 

анульовано. Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється на неорганiзованому внутрiшньому ринку, на зовнiшньому ринку торгiвля 

цiнними паперами емiтента не здiйснюється. Публiчну пропозицiю щодо цiнних паперiв емiтента не здiйснено. Фактiв включення/виключення 

цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi, додаткових емiсiй та дострокових погашень цiнних паперiв емiтента протягом 

звiтного перiоду не було. 

 



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: 

 

 



XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 5 113 4 021 0 0 5 113 4 021 

  будівлі та споруди 154 77 0 0 154 77 

  машини та обладнання 1 783 1 702 0 0 1 783 1 702 

  транспортні засоби 3 162 2 231 0 0 3 162 2 231 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 14 11 0 0 14 11 

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 5 113 4 021 0 0 5 113 4 021 

Опис 

Термiн користування основними засобами становить: автомобiлi - 5 

рокiв; комп`ютери, офiсне обладнання, копiювальнi машини, мобiльнi 

телефони, обладнання передачi даних - 3-5 рокiв; зварювальне 

обладнання та вилочнi навантажувачi - 3-5 рокiв; легкi механiчнi 

верстаки, паяльнi машини - 6-8 рокiв, офiснi меблi - 9-10 рокiв, крани, 

повiтрянi компресори, важкi механiчнi верстаки та стацiонарне 

виробниче обладнання - 9-10 рокiв, офiснi будiвлi - 40 рокiв, заводськi 

будiвлi - 25 рокiв, легкi тимчасовi будiвлi - 5 рокiв. Усi основнi засоби 

використовуються у звичайних умовах виробничої дiяльностi. Первiсна 

вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду склала 15828 тис. 

грн., в тому числi будiвлi та споруди - 947 тис. грн., машини та 

обладнання - 2742 тис. грн., транспортнi засоби - 7289 тис. грн., 

iнструменти, прилади, iнвентар - 3557 тис. грн., iншi - 1293 тис. грн. 

Загальна ступiнь використання основних засобiв за звiтний перiод 

становить 100%. Протягом звiтного перiоду було нараховане 

амортизацiйних вiдрахувань 1655 тис. грн., у тому числi: будiвлi та 

споруди - 77 тис. грн., машини та обладнання - 204 тис. грн., 

транспортнi засоби - 931 тис. грн., iнструменти, прилади, iнвентар - 266 

тис. грн., iншi - 177 тис. грн. Протягом звiтного перiоду витрати на 

придбання та полiпшення основних засобiв становили 565 тис. грн., у 

тому числi: будiвлi та споруди - 0 тис. грн., машини та обладнання - 391 

тис. грн., транспортнi засоби - 0 тис. грн., iнструменти, прилади, 

iнвентар - 0 тис. грн., iншi - 174 тис. грн. У зв'язку з лiквiдацiєю та 

реалiзацiєю було списано з балансу основних засобiв загальною сумою 

163 тис. грн. 

 

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

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

98 616 75 860 

Статутний капітал (тис.грн) 12 132 12 132 



Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

12 132 12 132 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй 

ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв 

проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + 

Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - 

Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (98616 тис. грн.) бiльше статутного капiталу (12132 

тис.грн.). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п. 3 Цивiльного кодексу України. Розмiр 

статутного капiталу вiдповiдає вимогам законодавства. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

немає  0 0  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

немає  0 0  

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

немає  0 0  

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

немає  0 0  

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

немає  0 0  

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

немає  0 X  

Податкові зобов'язання X 660 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 9 431 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 10 091 X X 

Опис У звiтному перiодi товариство кредити не отримувало. Iнших 

цiнних паперiв, крiм акцiй, товариство не випускало. У складi 

iнших зобов'язань та забезпечень товариство враховує: 

довгостроковi забезпечення - 1566 тис. грн.; поточнi 

зобов'язання - 5540 тис. грн., у тому числi: розрахунки з 

постачальниками та пiдрядниками - 3989 тис. грн.; розрахунки 

з оплати працi - 10 тис. грн., розрахунки за авансами 

одержаними - 1200 тис. грн.; податковий кредит - 341 тис. грн. 



 



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 

пiдiймальног

о та 

вантажно-роз

вантажувальн

ого 

устаткування 

6 шт. 7553,3 6,6 6 шт. 7553,3 6,6 

2 Ремонт i 

технiчне 

обслуговуван

ня машин i 

устаткування 

промислового 

призначення 

- 96933,3 84,4 - 96933,3 84,4 

3 Гуртова 

торгiвля 

iншими 

машинами та 

устаткування

м 

- 10317,8 9 - 10317,8 9 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

 

№ з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiальнi затрати 10 

2 Витрати на оплату працi 18,5 

3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 4 

4 Амортизацiя 1,5 

5 Iншi операцiйнi витрати 66 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, 

7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

2092 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

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

Факс (044) 363-04-03 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального 

депозитарiю 

Опис Послуги з обслуговування емiсiї цiнних 

паперiв. 

До 12 жовтня 2013 року Нацiональний 

депозитарiй України здiйснював 

професiйну дiяльнiсть на фондовому 

ринку на пiдставi виданих Державною 

комiсiєю з цiнних паперiв та фондового 

ринку лiцензiї на здiйснення 

депозитарної дiяльностi депозитарiю 

цiнних паперiв строком на десять рокiв 

та лiцензiї на здiйснення 

розрахунково-клiрингової дiяльностi 

строком на десять рокiв. 

12 жовтня 2013 року набрав чинностi 

Закон України "Про депозитарну 

систему України" (далi - Закон), згiдно 

з яким ПАТ "НДУ" набуває статусу 

Центрального депозитарiю з дня 

реєстрацiї НКЦПФР в установленому 

порядку Правил Центрального 

депозитарiю (рiшення НКЦПФР вiд 

01.10.2013 № 2092). 

 

 



Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Акцiонерне товариство "КРЕДИ 

АГРИКОЛЬ БАНК" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 14361575 

Місцезнаходження 01024, Україна, м. Київ, вул. 

Пушкiнська, 42/4 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ 263188 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв 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 дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Опис Послуги депозитарної установи. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВЕ 

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 

"АВIСТА" 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 25418670 

Місцезнаходження 65020, Україна, Одеська обл., м. Одеса, 

вул. Дiгтярна, 13, прим. 2 

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) 787-22-01 

Факс (048) 787-17-07 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку та аудиту 

Опис Аудиторськi послуги. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового 

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 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв 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 Дiяльнiсть з надання iнформацiйних 

послуг на фондовому ринку 

Опис Дiяльнiсть з оприлюднення 

регульованої iнформацiї вiд iменi 



учасникiв фондового ринку; дiяльнiсть 

з подання звiтностi та/або 

адмiнiстративних даних до 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку. 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 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: 82 

Адреса, телефон: 65049 мiсто Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 16, корп. 8, офiс 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 31.12.2020 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 295 261 

    первісна вартість 1001 418 461 

    накопичена амортизація 1002 ( 123 ) ( 200 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 359 485 

Основні засоби 1010 5 113 4 021 

    первісна вартість 1011 15 426 15 828 

    знос 1012 ( 10 313 ) ( 11 807 ) 

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 7 948 14 353 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 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 

Усього за розділом I 1095 13 715 19 120 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 4 640 6 740 

Виробничі запаси 1101 2 329 1 422 

Незавершене виробництво 1102 2 311 5 318 

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 17 067 11 660 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 1 127 80 

    з бюджетом 1135 0 569 

    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 523 168 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 46 803 69 145 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 46 803 69 145 

Витрати майбутніх періодів 1170 715 1 025 

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 306 200 

Усього за розділом II 1195 71 181 89 587 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 84 896 108 707 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. 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 60 695 83 451 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 75 860 98 616 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 58 2 325 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 4 389 1 566 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 4 447 3 891 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 2 253 3 989 

    розрахунками з бюджетом 1620 417 660 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 376 651 

    розрахунками зі страхування 1625 0 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 22 10 

    одержаними авансами 1635 1 801 1 200 

    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 96 341 

Усього за розділом IІІ 1695 4 589 6 200 

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 84 896 108 707 

 

Керівник    Зятiн Володимир Сергiйович 

 

Головний бухгалтер   Iванова Олена Миколаївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" 
за ЄДРПОУ 20013200 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 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 114 804 118 093 

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 ( 93 786 ) ( 92 495 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 21 018 25 598 

    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 40 087 15 723 

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 ( 9 771 ) ( 10 215 ) 

Витрати на збут 2150 ( 3 090 ) ( 3 610 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 28 612 ) ( 27 931 ) 

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 19 632 0 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 435 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 6 405 6 

Інші фінансові доходи 2220 58 203 



Інші доходи 2240 1 353 1 739 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 4 ) ( 15 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 27 444 1 498 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -4 939 -270 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 22 505 1 228 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. 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 22 505 1 228 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 10 289 20 726 

Витрати на оплату праці 2505 19 219 20 632 

Відрахування на соціальні заходи 2510 4 196 4 582 

Амортизація 2515 1 732 1 656 

Інші операційні витрати 2520 68 711 67 261 

Разом 2550 104 147 114 857 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 103 248 103 248 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 103 248 103 248 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 217,970320 11,893690 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 217,970320 11,893690 

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

 

Керівник    Зятiн Володимир Сергiйович 

 

Головний бухгалтер   Iванова Олена Миколаївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" 
за ЄДРПОУ 20013200 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2020 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 111 840 102 213 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 150 123 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 15 760 24 303 

Надходження від повернення авансів 3020 90 255 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 58 204 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 4 0 

Надходження від операційної оренди 3040 244 399 

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 867 5 495 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 56 416 ) ( 50 235 ) 

Праці 3105 ( 18 124 ) ( 19 281 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 4 865 ) ( 5 198 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 9 210 ) ( 11 555 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 2 022 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 2 359 ) ( 6 459 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 4 829 ) ( 5 096 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 12 983 ) ( 19 043 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 38 ) 

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 ( 18 696 ) ( 21 263 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 8 719 6 379 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 247 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 723 ) ( 1 999 ) 

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 -723 -1 752 

III. 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 7 996 4 627 

Залишок коштів на початок року 3405 46 803 46 288 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 14 346 -4 112 

Залишок коштів на кінець року 3415 69 145 46 803 

 

Керівник    Зятiн Володимир Сергiйович 

 

Головний бухгалтер   Iванова Олена Миколаївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" 
за ЄДРПОУ 20013200 

 

Звіт про власний капітал 
За 2020 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 60 695 0 0 75 860 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 251 0 0 251 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 12 132 0 0 3 033 60 946 0 0 76 111 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 22 505 0 0 22 505 

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 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

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 22 505 0 0 22 505 

Залишок на кінець року  4300 12 132 0 0 3 033 83 451 0 0 98 616 

 

Керівник    Зятiн Володимир Сергiйович 

 

Головний бухгалтер   Iванова Олена Миколаївна 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності 
    ЗАТВЕРДЖЕНО     

 

    Наказ Мiнiстерства фiнансiв України     
 

    29.11.2000 N 302 (у редакцiї наказу Міністерства фінансів України 
 

    вiд 28.10.2003 N 602)     
 

    

Дата (рiк, мiсяць,число) 

  Коди  
 

    2020  12  31 
 

Пiдприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" за ЄДРПОУ   20013200   
 

Територiя ОДЕСЬКА   за КОАТУУ  5110137500  
 

Орган державного управлiння   за СПОДУ  0   
 

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ  230   
 

Вид економічної діяльності Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання за КВЕД  28.22   
  

Одиниця вимiру: тис.грн.  
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ   

за 2020 рік   

  Форма №5 Код за ДКУД 1801008 

I. Нематерiальнi активи  
  Залишок на  Переоцiнка   Нарахо- Втрати Іншi змiни за Залишок на 
  початок року  (дооцiнка +, Вибуло за рiк вано вiд змен- рiк  кiнець року 

Групи Код   Надiйшло уцiнка -)   амортиза- шення      

нематерiальних ряд- первiсна накопи- за рiк первiсної накопи- первiсна накопи- цiї за рік корисності первiсної  накопи- первiсна накопи- 
активiв ка (пере- чена  (переоцi- ченої (переоцi- чена  за рiк (перео-  ченої (перео- чена 
  оцiнена) аморти-  неної) аморти- нена) аморти-   цiненої)  аморти- цінена) аморти- 
  вартiсть зація  вартостї зації вартiсть 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 власностi                

Авторське право та 050 37 37 - - - - - - - -  - 37 37 

суміжні з ним права                

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

Іншi нематеріальні активи 070 381 86 43 - - - - 77 - -  - 424 163 

Разом 080 418 123 43 - - - - 77 - -  - 461 200 

Гудвіл 090 - - - - - - - - - -  - - -  
Із рядка 080 графа 14 вартiсть нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження права власностi (081) - 

  вартiсть оформлених у заставу нематерiальних активiв (082) - 

  вартiсть створених пiдприємством нематерiальних активiв (083) - 

Із рядка 080 графа 5 вартiсть нематерiальних активiв, отриманих за рахунок цiльових асигнувань (084) - 

Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) - 
 
 
 



II. Основнi засоби 
 
     Залишок на  Надiй- Переоцiнка Вибуло за рiк Нарахо- Втрати Іншi змiни Залишок на   у тому числi   

 Групи  Код початок року  шло (дооцiнка +,    вано вiд за рiк  кiнець року  одержані за фінан- передані в опера- 
 основних  ряд-     за рiк уцiнка -)    амор- змен-         совою орендою тивну оренду 
 засобiв  ка первiсна     первiс-   первiсна   тизацiї шення первiс-   первiсна     первісна знос первісна  знос 
     (пере-  знос   ної (пе-  зносу (пере-  знос за рiк корис- ної (пе-  зносу (пере-  знос  (перео-  (перео-   

     оцiнена)     реоцi-   оцiнена)    ностi реоцi-   оцiнена)     цінена)  цінена)   

     вартiсть     неної)   вартiсть     неної)   вартiсть     вартість  вартість   

          вартостi        варто-             

                  стi             

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

 Капiтальнi витрати на  110 -  -  - -  - -  - - - -  - -  -   - - - - 
 полiпшення земель                             

 Будинки, споруди та  120 947  793  - -  - -  - 77 - -  - 947  870   - - - - 
 передавальні пристрої                             

 Машини та обладнання  130 2433  1625  391 -  - 82  80 204 - -  - 2742  1749   - - - - 
 Транспортнi засоби  140 7349  4187  - -  - 60  60 931 - -  - 7289  5058   - - - - 
 Інструменти, прилади,  150 3557  2582  - -  - -  - 266 - -  - 3557  2848   - - - - 
 iнвентар (меблi)                             

 Тварини   160 -  -  - -  - -  - - - -  - -  -   - - - - 
 Багаторiчнi насадження  170 -  -  - -  - -  - - - -  - -  -   - - - - 
 Іншi основнi засоби  180 37  23  - -  - -  - 3 - -  - 37  26   - - - - 
 Бiблiотечні фонди  190 -  -  - -  - -  - - - -  - -  -   - - - - 
 Малоцiннi необоротні  200 1103  1103  174 -  - 21  21 174 - -  - 1256  1256   - - - - 
 матерiальні активи                             

 Тимчасовi (нетитульні)  210 -  -  - -  - -  - - - -  - -  -   - - - - 
 споруди                              

 Природні ресурси  220 -  -  - -  - -  - - - -  - -  -   - - - - 
 Інвентарна тара  230 -  -  - -  - -  - - - -  - -  -   - - - - 
 Предмети прокату  240 -  -  - -  - -  - - - -  - -  -   - - - - 
 Іншi необоротні  250 -  -  - -  - -  - - - -  - -  -   - - - - 
 матерiальнi активи                             

 Разом   260 15426  10313  565 -  - 163  161 1655 - -  - 15828  11807  - - - - 

Із рядка 260 графа 14   вартiсть основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi  (261)   -      
   вартiсть оформлених у заставу основних засобiв          (262)   -      

   залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо)  (263)   -      

   первісна (переоцінена ) вартість повністю амортизованих основних засобів       (264)   7337     

   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 вартiсть основних засобiв, придбаних за рахунок цiльового фiнансування       (266)   -      

Вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду             (267)   -      

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

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



III. Капiтальнi iнвестицiї 
 

Найменування показника Код За рiк На кiнець 

 рядка  року 

1 2 3 4 

Капiтальне будiвництво 280 - - 

Придбання (виготовлення) основних засобiв 290 565 485 

Придбання (виготовлення) iнших 300 43 - 

необоротних матерiальних активiв    

Придбання (створення) нематерiальних активів 310 - - 

Придбання (вирощуваня) довгострокових біологічних активів 320 - - 

Іншi 330 - - 

Разом 340 608 485 

 

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

 фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій    (342) - 

  IV. Фiнансовi iнвестицiї     
        

 Найменування показника Код За рiк На кiнець року   

  рядка  довгостроковi  поточнi  

 1 2 3 4  5  

 А. Фiнансовi iнвестицiї за методом       

 участi в капiталi в:       

 асоцiйованi пiдприємства 350 6405 14353  -  

 дочiрнi пiдприємства 360 - -  -  

 спiльну дiяльнiсть 370 - -  -  

 Б. Іншi Фiнансовi iнвестицiї в:       

 частки i паї у статутному капіталі 380 - -  -  

 iнших пiдприємств       

 акцiї 390 - -  -  

 облiгацiї 400 - -  -  

 iншi 410 - -  -  

 Разом (розд.А + розд.Б) 420 6405 14353  -  

 

 

З рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Іншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi: 

(421) - 
 

 за собiвартiстю 
 

 за справедливою вартiстю (422) - 
 

 за амортизованою собiвартiстю (423) - 
 

З рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Поточнi фiнансовi iнвестицiї відображені: 

(424) - 
 

 за собiвартiстю 
 

 за справедливою вартiстю (425) - 
 

 за амортизованою собiвартiстю (426) - 
 

  
 



V. Доходи i витрати 
 

Найменування показника Код Доходи Витрати 

 рядка   

1 2 3 4 

А. Іншi операцiйнi доходи i витрати    

Операцiйна оренда активiв 440 181 - 

Операцiйна курсова рiзниця 450 39643 22915 

Реалiзацiя iнших оборотних активiв 460 9 - 

Штрафи, пенi, неустойки 470 - 2 

Утримання об'єктiв житлово-комунального 480 - - 

i соцiально-культурного призначення    

Іншi операцiйнi доходи i витрати 490 254 5695 

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

непродуктивні витрати і втрати 492 X - 

Б. Доходи i витрати вiд участi в    

капiталi за iнвестицiями в:    

асоцiйованi пiдприємства 500 6405 - 

дочiрнi пiдприємства 510 - - 

спiльну дiяльнiсть 520 - - 

В. Іншi фiнансовi доходи i витрати    

Дивiденди 530 - x 

Проценти 540 x - 

Фiнансова оренда активiв 550 - - 

Іншi фiнансовi доходи i витрати 560 58 - 

Г. Іншi доходи i витрати    

Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй 570 - - 

Доходи від об'єднання підприємств 580 - - 

Результат оцінки корисності 590 - - 

Неоперацiйна курсова рiзниця 600 - - 

Безоплатно одержанi активи 610 - x 

Списання необоротних активiв 620 x 4 

Іншi доходи i витрати 630 1353 - 
  
Товарообмiннi (бартернi) операцiї з продукцiєю (товарами, роботами, послугами)  
Частка доходу вiд реалiзацiї продукцiї (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) -  
 

 

 



VI. Грошовi кошти 
 

 Найменування показника  Код На кiнець року  

   рядка     

 1  2  3   

 Готівка  640  -   

 Поточний рахунок у банку  650  69145   

 Іншi рахунки в банку (акредитиви, чековi книжки)  660  -   

 Грошовi кошти в дорозi  670  -   

 Еквiваленти грошових коштiв  680  -   

 Разом  690  69145   

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

 

VII. Забезпечення і резерви 
 

   Збiльшення за звiт. рiк Використано Сторновано Сума очiкува-  

Види забезпечень Код Залишок   у звiтному невикорис- ного вiдшкоду- Залишок 

i резервiв рядка на початок нараховано додатковi роцi тану суму у вання витрат на кiнець 
  року (створено) вiдрахуван-  звiтному iншою стороною, року 
    ня  роцi що врахована  

       при оцiнцi за-  

       безпечення  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 710 194 2228 - 2041 - - 381 
         

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

пенсiйне 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 контрактiв         
         

 760 2638 3295 - 5933 - - - 
         

 770 1557 1995 - 2367 - - 1185 
         

Резерв сумнiвних боргiв 775 - - - - - - - 

Разом 780 4389 7518 - 10341 - - 1566 
 
 
 
 
 
 

 

 



  VIII.Запаси    
 

      
 

 Код Балансова вар- Переоцiнка за рiк  
 

Найменування показника рядка тiсть на кiнець 
    

збiльшення чистої   
 

  року вартостi реалiзацiї *  уцiнка 
 

       

1 2 3 4  5 
 

Сировина i матерiали 800 998 -  1036 
 

Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi 810 - -  - 
 

вироби      
 

       

Паливо 820 84 -  - 
 

Тара i тарнi матерiали 830 - -  - 
 

Будiвельнi матерiали 840 - -  - 
 

Запаснi частини 850 - -  - 
 

Матерiали сiльськогосподарського 860 - -  - 
 

призначення      
 

       

Поточні біологічні активи 870 - -  - 
 

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 880 340 -  - 
 

Незавершене виробництво 890 5318 -  - 
 

Готова продукцiя 900 - -  - 
 

Товари 910 - -  - 
 

Разом 920 6740 -  1036 
 

 

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартiсть запасiв: 

(921) - 
 

вiдображених за чистою вартiстю реалiзацiї 
 

переданих у переробку (922) - 
 

оформлених в заставу (923) - 
 

переданих на комiсiю (924) - 
 

Активи на вiдповiдальному зберiганнi (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 облiку 9 "Запаси". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



IX. Дебiторська заборгованiсть 
 

  Код Всього на   у т.ч. за строками непогашення  
 

 Найменування показника рядка кiнець року  

до 12 мiсяцiв 
 

вiд 12 до 
 

вiд 18 до 
 

       
 

       18 мiсяцiв  36 мiсяцiв 
 

 1 2 3  4  5  6 
 

 Дебiторська заборгованiсть за 940 11660  11660  -  - 
 

 товари, роботи, послуги          
 

 Інша поточна дебiторська 950 739  739  -  - 
 

 заборгованiсть          
 

Списано у звiтному роцi безнадiйної дебiторської заборгованостi (951) -       
 

Iз рядкiв 940 i 950 графа 3 заборгованiсть з пов'язаними сторонами  (952) -       
 

 

 

X. Нестачi i втрати вiд псування цiнностей 
 

Найменування показника Код Сума 

 рядка  

1 2 3 

Виявлено (списано) за рiк нестач i втрат 960 - 

Визнано заборгованiстю винних осiб у звiтному роцi 970 - 

Сума нестач i втрат, остаточне рiшення щодо винуватцiв , за 980 - 

якими на кiнець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)   

 
 

XI. Будiвельнi контракти 
 

Найменування показника Код  
 

 рядка Сума 
 

1 2 3 
 

Дохiд за будiвельними контрактами за звiтний рiк 1110 - 
 

Заборгованiсть на кiнець звiтного року: 

1120 

 
 

валова замовникiв - 
 

валова замовникам 1130 - 
 

з авансiв отриманих 1140 - 
 

Сума затриманих коштiв на кiнець року 1150 - 
 

Вартiсть виконаних субпiдрядниками робiт за незавершеними будiвельними контрактами 1160 - 
 

 
 
 
 
 
 
 



XII. Податок на прибуток 
 

Найменування показника Код  
 

 рядка Сума 
 

1 2 3 
 

Поточний податок на прибуток 1210 2672 
 

Вiдстроченi податковi активи: на початок звiтного року 1220 - 
 

на кiнець звiтного року 1225 - 
 

Вiдстроченi податковi зобов'язання: на початок звiтного року 1230 58 
 

на кiнець звiтного року 1235 2325 
 

Включено до Звiту про фiнансовi результати - усього 1240 4939 
 

у тому числi: 

1241 

 
 

поточний податок на прибуток 2672 
 

зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв 1242 - 
 

збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань 1243 2267 
 

Вiдображено у складi власного капiталу - усього 1250 - 
 

у тому числi: 

1251 

 
 

поточний податок на прибуток - 
 

зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв 1252 - 
 

збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань 1253 - 
 

 

XIII. Використання амортизацiйних вiдрахувань 
 

Найменування показника Код  
 

 рядка Сума 
 

1 2 3 
 

Нараховано за звiтний рiк 1300 1732 
 

Використано за рiк - усього 1310 - 
 

в тому числi на: 

1311 

 
 

будiвництво об'єктiв - 
 

придбання (виготовлення) та полiпшення основних засобiв 1312 - 
 

з них машини та обладнання 1313 - 
 

придбання (створення) нематерiальних активiв 1314 - 
 

погашення отриманих на капiтальнi iнвестицiї позик 1315 - 
 

 1316 - 
 

 1317 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



XIV. 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 
 

 активiв  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               
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



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  - ( - ) -  ( - )  - - ( - ) - - 
 

Керiвник         Зятін Володимир Сергійович         
 

Головний бухгалтер 

                 
 

        Іванова Олена Миколаївна         
 

                       
  





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 

ПIДПРИЄМСТВО "АВIСТА" 

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 

65020, Україна, Одеська обл., м. 

Одеса, вул. Дiгтярна, 13, прим. 2 

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) 

номер: 51/2, дата: 05.01.2021 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2020 по 31.12.2020 

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: 218, дата: 18.10.2020 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 18.10.2020, дата 

закінчення: 15.03.2021 

12 Дата аудиторського звіту 15.03.2021 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

98 400,00 

14 Текст аудиторського звіту  

 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 

АКПП "АВIСТА" ВIДНОСНО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

 

ПРАТ "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" СТАНОМ НА 31.12.2020 р. 

 

Керiвництву ПрАТ 

"Конекрейнс Україна" 

 

Думка iз застереженням 

 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПрАТ "Конекрейнс Україна", що складається з: 

 

- Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31.12.2020 рiк (Форма № 1); 

 

- Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2020 рiк (форма № 2); 



 

- Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2020 рiк (форма № 3); 

 

- Звiту про власний капiтал за 2020 рiк (форма № 4); 

 

- Примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2020 рiк (форма № 5), 

 

включаючи короткий огляд основних положень облiкової полiтики. 

 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, яке описано в роздiлi "Основа для 

думки iз застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, яка додається, вiдображає 

достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПрАТ "Конекрейнс Україна" на 

31.12.2020 року та його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився 

зазначеною датою, вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 

звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999г. № 996-XIV, iз змiнами та доповненнями, та Нацiонального 

положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", 

затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 р. № 73. 

 

Основа для думки iз застереженням 

 

Результатом перерахунку ПрАТ "Конекрейнс Україна" вартостi iнвестицiй за методом участi в 

капiталi компанiй ПрАТ "Запорiжжя Кран Холдинг" та ПрАТ "Запорiзький завод важкого 

кранобудування" в 2020 роцi є збiльшення вартостi iнвестицiй ПрАТ "Конекрейнс Україна" на 

6 405 тис. грн. та, вiдповiдно, вартiсть iнвестицiй станом на 31.12.2020 року становить 14 353 

тис. грн. Змiна вартостi iнвестицiй вiдображена ПрАТ "Конекрейнс Україна" у складi доходу 

вiд участi в капiталi та, вiдповiдно, у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2020 року.  

 

Перерахунок вартостi iнвестицiй був проведений вiдповiдно до вимог П(с)БО 12 "Фiнансовi 

iнвестицiї", згiдно iз якими, "фiнансовi iнвестицiї, що облiковуються за методом участi в 

капiталi, на дату балансу вiдображаються за вартiстю, що  

 

визначається з урахуванням змiни загальної величини власного  

 

капiталу об'єкта iнвестування, крiм тих, що є результатом операцiй  

 

мiж  iнвестором  i об'єктом iнвестування". 

 

Вiдповiдно до п. 12 П(с)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї", балансова  вартiсть  iнвестицiй  в  

асоцiйоване пiдприємство зменшується на суму зменшення корисностi iнвестицiї.  

 

Згiдно вимог П(с)БО 28 "Зменшення корисностi активiв", на  дату  рiчного  балансу 

пiдприємство, на пiдставi рiшення управлiнського персоналу, має оцiнювати,  чи iснують 

ознаки можливого зменшення корисностi активу. 

 

Ми не змогли отримати прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi щодо балансової 

вартостi iнвестицiй ПрАТ "Конекрейнс Україна" в компанiї ПрАТ "Запорiзький завод важкого 

кранобудування" та ПрАТ "Запорiжжя Кран Холдинг" станом на 31 грудня 2020 р. та частки 

компанiї ПрАТ "Конекрейнс Україна" у чистому прибутку компанiй ПрАТ "Запорiзький завод 

важкого кранобудування" та ПрАТ "Запорiжжя Кран Холдинг" за 2020 рiк, оскiльки 

управлiнським персоналом ПрАТ "Конекрейнс Україна" не було надано iнформацiю щодо 

проведених процедур для визначення зменшення корисностi iнвестицiй. 



 

Отже, ми не мали достатнiх пiдстав для того, щоб визначити, чи є потреба в будь яких 

коригуваннях цих сум. 

 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). 

 

Наша вiдповiдальнiсть вiдповiдно до цих стандартiв описана в роздiлi "Вiдповiдальнiсть 

аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми незалежнi по вiдношенню до ПрАТ 

"Конекрейнс Україна" вiдповiдно до етичних вимог, якi застосовуються в Українi до нашого 

аудиту фiнансової звiтностi, i нами виконанi iншi етичнi обов'язки вiдповiдно до даних вимог. 

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки iз застереженням. 

 

Iнша iнформацiя 

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Наша думка щодо 

фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з 

будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 

 

У зв'язку з аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомлення з iншою 

iнформацiєю та при цьому розгляд, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю 

та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша 

iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо, на основi проведеної 

нами роботи, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми 

зобов'язанi повiдомити про цей факт управлiнський персонал. Ми не виявили таких фактiв, якi 

б необхiдно було включити до звiту. 

 

Ключовi питання аудиту 

 

Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були найбiльш 

значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання 

розглядалися в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi 

думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.  

 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу i осiб, надiлених найвищими повноваженнями, за 

фiнансову звiтнiсть 

 

Управлiнський персонал пiдприємства несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi 

вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 

16.07.1999г. № 996-XIV зi змiнами та доповненнями та Нацiональних положень (стандартiв) 

бухгалтерського облiку України, i за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський 

персонал вважає за необхiдне для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не має 

суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 

можливостi пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, 

де це може бути застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, i 

використовуючи допущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського 

облiку, за винятком випадкiв, коли управлiнський персонал має намiр лiквiдувати 

пiдприємство, припинити його дiяльнiсть або коли у нього вiдсутня будь-яка iнша реальна 



альтернатива, крiм лiквiдацiї або припинення дiяльностi. 

 

Особи, надiленi найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за пiдготовку 

фiнансової звiтностi пiдприємства. 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

 

Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть в 

цiлому не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки та випуск звiту 

аудитора, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть являє собою високу ступiнь 

впевненостi, але не є гарантiєю того, що аудит, проведений вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв аудиту, завжди виявляє суттєвi викривлення при їх наявностi. В рамках аудиту, 

проведеного вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, ми використовуємо професiйне 

судження i зберiгаємо професiйний скептицизм протягом усього аудиту. Крiм того, ми 

виконуємо наступне: 

 

- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства або помилки, розробляємо i проводимо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi 

ризики, та отримуємо аудиторськi докази, якi є прийнятними i достатнiми для висловлення 

нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства вище, нiж 

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

включати змову, пiдроблення, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування 

заходами внутрiшнього контролю; 

 

- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо 

ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

 

- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок 

i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

 

- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi 

отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити 

безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 

невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 

неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть 

примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 

 

- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями 

iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що лежать в основi Її 

складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.  

 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про 

запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи 

будь-якi значнi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 

 

 



 

Вiдомостi про аудиторську фiрму та умови проведення аудиту фiнансової звiтностi: 

 

Аудиторсько-консалтингове приватне пiдприємство "Авiста" 

 

Код за ЄДРПОУ: 25418670 

 

Мiсцезнаходження: Україна, 65020, м. Одеса, вул. Дiгтярна, 13, прим. 2. 

 

Включено до "Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi", Роздiл "Суб'єкт 

аудиторської дiяльностi" за   - № 2196. 

 

Звiтний перiод, за який проведено аудит фiнансової звiтностi - 2020 рiк. 

 

Номер та дата договору на проведення аудиту: договiр № 218 вiд 18.10.2020 р. 

 

Дата початку та дата закiнчення аудиту: 18.10.2020 р. - 15.03.2021 р. 

 

 

 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є 

 

Доценко В.В. 

аудитор (реєстрацiйний  № 100653), 

 

 

 

Директор АКПП  "Авiста" 

 

Хоролець Т.I. 

аудитор (реєстрацiйний  № 101267) 

 

 

 

Дата надання звiту незалежного аудитора: 15.03.2021 р. 

 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Я, Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНЕКРЕЙНС 

УКРАЇНА" Плясов Сергiй Вячеславович, стверджую, що, наскiльки це менi вiдомо, рiчна 

фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що 

вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, 

фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. Звiт керiвництва включає достовiрне та 

об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан 

емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вiн стикається у своїй 

господарськiй дiяльностi. 

 



XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом звітного 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 

23.04.2020 27.04.2020 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

23.04.2020 27.04.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

23.04.2020 27.04.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 


