
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  

Генеральний директор       Черняк Р.Є. 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 
20.04.2018 

(дата) 
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік  

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акціонерне товариство "АвтоКрАЗ" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

05808735 

4. Місцезнаходження 

Полтавська , -, 39631, м. Кременчук, вул. Київська, 62 

5. Міжміський код, телефон та факс 

0356-75-62-00 0536-76-62-08 

6. Електронна поштова адреса 

іnfo@kraz.ua 
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
(дата)

2. Річна інформація 
опублікована у 

Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку"   

(номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.autokraz.com.ua в мережі Інтернет

  (адреса сторінки)   (дата)



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 

5. Інформація про рейтингове агентство 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 
часток, паїв) X

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X

10. Інформація про дивіденди 

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

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X

2) інформація про облігації емітента 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 

4) інформація про похідні цінні папери 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 
протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів  

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересованість  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду X

17. Інформація про стан корпоративного управління X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 



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

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 
іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 
активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 
які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, 
які включено до складу іпотечного покриття  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 

23. Основні відомості про ФОН 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 

27. Правила ФОН 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

30. Річна фінансова звітність 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку (у разі наявності) X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва)  

34. Примітки 



ІІІ. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Приватне акціонерне товариство "АвтоКрАЗ" 

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

відсутнє 

3. Дата проведення державної реєстрації 

24.06.1996 

4. Територія (область) 

Полтавська  

5. Статутний капітал (грн) 

565742455.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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) 

2824 

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

29.10 Виробництво автотранспортних засобів 

33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування 

49.41 Вантажний автомобільний транспорт 

10. Органи управління підприємства 

д/в 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у національній валюті 

ПАТ «УКРСОЦБАНК» 

2) МФО банку 

300023 

3) поточний рахунок 

26001012133905 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у іноземній валюті 

ПАТ «УКРСОЦБАНК» 

5) МФО банку 

300023 

6) поточний рахунок 

26000012133917 



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

Вид діяльності Номер ліцензії 
(дозволу) 

Дата 
видачі 

Державний 
орган, що 
видав 

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Придбання, зберігання, перевезення, використання 
прекурсорів (списку 2 таблиці ІV) «Переліку наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів»  
б/н 12.01.2017 

Державний 
комітет 
України з 
питань 

контролю за 
наркотиками

12.01.2022 

Опис За наявності виробничої необхідності термін дії ліцензії 
після його закінчення буде подовжений 

  

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) АД № 032646 10.05.2012 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 
зв'язку та 
інформації 

10.06.2018 

Опис Була переоформлена в звітному періоді в зв'язку із 
зміною типу та найменування товариства. 

  

Діяльність з використання джерел іонізуючого 
випромінювання  ОВ № 000802 21.05.2008 

Державний 
комітет 
ядерного 

регулювання 
України 

21.05.2020 

Опис За наявності виробничої необхідності термін дії ліцензії 
після його закінчення буде подовжений. 

  

Митна брокерська діяльність АЕ № 521322 01.08.2014 

Державна 
фіскальна 
служба 
України 

Необмежена

Опис Була переоформлена в звітному періоді в зв'язку із 
зміною типу та найменування товариства. 

  

Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними 
напоями №1616046402680 10.08.2016 

Державна 
фіскальна 
служба 
України 

09.08.2017 

Опис В звітному періоді було отримано нову ліцензію на 
зазначений вид діяльності. 

  

Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними 
напоями №161046401430 17.07.2016 

Державна 
фіскальна 
служба 
України 

16.07.2017 

Опис В звітному періоді було отримано нову ліцензію на 
зазначений вид діяльності. 



  

Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними 
напоями №1616046402326 17.07.2016 

Державна 
фіскальна 
служба 
України 

16.07.2017 

Опис В звітному періоді було отримано нову ліцензію на 
зазначений вид діяльності. 

  

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) 000786 14.06.2017 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 
зв'язку та 
інформації 

10.06.2018 

Опис За наявності виробничої необхідності термін дії ліцензії 
після його закінчення буде подовжений 

  

Митна брокерська діяльність АА № 001323 16.05.2017 

Державна 
фіскальна 
служба 
України 

Необмежена

Опис
Термін дії ліцензії необмежений, необхідності щодо 

подовження терміну її дії протягом періоду здійснення 
зазначеного виду діяльності немає. 

  

Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними 
напоями 1716046401556 23.05.2017 

Державна 
фіскальна 
служба 
України 

08.06.2018 

Опис За наявності виробничої необхідності термін дії ліцензії 
після його закінчення буде подовжений. 

  

Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними 
напоями 1716046402715 25.07.2017 

Державна 
фіскальна 
служба 
України 

09.08.2018 

Опис За наявності виробничої необхідності термін дії ліцензії 
після його закінчення буде подовжений. 

  

Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними 
напоями 1716046402628 18.07.2017 

Державна 
фіскальна 
служба 
України 

17.07.2018 

Опис За наявності виробничої необхідності термін дії ліцензії 
після його закінчення буде подовжений. 

  



13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1) найменування 

Товариство з обмеженою відповідальністю "КрАЗ-Капітал" 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

37015845 

4) місцезнаходження 

39631, Полтавська обл., проїзд Ярославський, 2 

5) опис 

ПрАТ «АвтоКрАЗ» є єдиним засновником та учасником Товариства, володіє часткою в розмірі 
100% його статного капіталу. Розмір внеску 14450000,00 грн., внесений в грошовій формі. Емітент 
користується всіма правами, передбаченими чинним законодавством для учасників товариства, в 
тому числі брати участь в управлінні, розподілі прибутку, одержувати інформацію про діяльність 
Товариства тощо. 

1) найменування 

Товариство з обмеженою відповідальністю «КрАЗ-Поділля» 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

36016628 

4) місцезнаходження 

31340, Хмельницька обл., Хмельницький район, село Польові Гринівці 

5) опис 

ПрАТ «АвтоКрАЗ» володіє часткою в розмірі 51 % статного капіталу Товариства. Розмір внеску 
27 775,00 грн., внесений в грошовій формі. Емітент користується всіма правами, передбаченими 
чинним законодавством для учасників товариства, пропорційно належній йому частці, в тому 
числі брати участь в управлінні, розподілі прибутку, одержувати інформацію про діяльність 
Товариства тощо. 

1) найменування 

Товариство з обмеженою відповідальністю «КрАЗ-Кривбас» 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

35928293 

4) місцезнаходження 

50045, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Центрально-Міський район, ВУЛИЦЯ 
УРОЖАЙНА, будинок 9В  

5) опис 

ПрАТ «АвтоКрАЗ» володіє часткою в розмірі 51 % статного капіталу Товариства. Розмір внеску 
27 775,00 грн., внесений в грошовій формі. Емітент користується всіма правами, передбаченими 
чинним законодавством для учасників товариства, пропорційно належній йому частці, в тому 



числі брати участь в управлінні, розподілі прибутку, одержувати інформацію про діяльність 
Товариства тощо. 

1) найменування 

Товариство з обмеженою відповідальністю «КрАЗ-Дніпродзержинськ» 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

35594711 

4) місцезнаходження 

51909, Дніпропетровська обл., місто Дніпродзержинськ, Баглійський район, СТАНЦІЯ БАГЛІЙ, 
будинок 9 

5) опис 

ПрАТ «АвтоКрАЗ» володіє часткою в розмірі 51 % статного капіталу Товариства. Розмір внеску 
27 775,00 грн., внесений в грошовій формі. Емітент користується всіма правами, передбаченими 
чинним законодавством для учасників товариства, пропорційно належній йому частці, в тому 
числі брати участь в управлінні, розподілі прибутку, одержувати інформацію про діяльність 
Товариства тощо. 

1) найменування 

Товариство з обмеженою відповідальністю «КрАЗ Лізинг» 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

34979070 

4) місцезнаходження 

вул. Івана Мазепи, 11Б, м. Київ, Україна, 01010. 

5) опис 

ПрАТ «АвтоКрАЗ» володіє часткою в розмірі 9,10 % статного капіталу Товариства. Розмір внеску 
90 909,10 грн., внесений в грошовій формі. Емітент користується всіма правами, передбаченими 
чинним законодавством для учасників товариства, пропорційно належній йому частці, в тому 
числі брати участь в управлінні, розподілі прибутку, одержувати інформацію про діяльність 
Товариства тощо. 

ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 
вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування 
юридичної особи 
засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи 
засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 
Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або учаснику 
(від загальної кількості) 

Держава в особі Фонду 
державного майна 
України (засновник) 

00032945 01133Україна м. Київ 
вул. Кутузова, 18/9 0.0000 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи 
Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або учаснику 
(від загальної кількості) 

Усього 100 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада* 

Член Наглядової ради 

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

Сазонов Сергій Васильович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/в 

4) рік народження** 

1953 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

41 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "АвтоКрАЗ", Голова Наглядової ради 

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

30.03.2017 3 роки 

9) Опис 

Сазонова Сергія Васильовича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня) 
обрано членом Наглядової ради ПрАТ "АвтоКрАЗ" рішенням Загальних зборів акціонерів 
емітента від 30 березня 2017 року (Протокол № 26). Є акціонером емітента, володіє акціями 
емітента у кількості 2 штуки, що становить 0,0000 % від Статутного капіталу. Строк, на який 
особу обрано членом Наглядової ради – 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2004 по 
2012 рік Генеральний директор ПАТ "АвтоКрАЗ" (звільнений з посади Генерального директора 
14.12.2012 року рішенням Наглядової ради від 14.12.2012 р. (протокол № 12). на підставі поданої 
ним заяви), з 03.2013 р. – член (голова) Наглядової ради ПАТ “АвтоКрАЗ». Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Наглядова рада товариством є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах 
компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність 
Генерального директора. Повноваження членів Наглядової ради визначені Законом України "Про 
акціонерні товариства", Статутом, Положенням про Наглядову раду, умовами договорів, що 
укладаються з ними.  
До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства 
та чинним законодавством, а також повноваження, передані їй для вирішення Загальними зборами 
акціонерів Товариства. Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь з 
правом дорадчого голосу в засіданнях Ревізійної комісії, а також на Загальних зборах акціонерів 
Товариства. 
Члени наглядової ради зобов'язані: 
- діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. 
Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість 
та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;  
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим 
Положенням, іншими внутрішніми документами товариства;  



- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами Товариства та наглядовою радою товариства; 
- особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах Товариства, засіданнях 
наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість 
участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням 
причини відсутності;  
- дотримуватися встановлених у товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у 
вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);  
- дотримуватися всіх встановлених у товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та 
збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську 
інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які 
не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах 
третіх осіб;  
- своєчасно надавати Загальним зборам Товариства, наглядовій раді повну і точну інформацію про 
діяльність та фінансовий стан Товариства. 
Умовами цивільно-правового договору, що укладений з Сазоновим С.В. як членом Наглядової 
ради, виплата винагороди не передбачена 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Голова Наглядової ради 

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

Шишкіна Зоя Леонідівна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/в 

4) рік народження** 

1954 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

45 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "АвтоКрАЗ", член Наглядової ради 

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

30.03.2017 3 роки 

9) Опис 

Шишкіну Зою Леонідівну (згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня) обрано 
членом Наглядової ради ПрАТ "АвтоКрАЗ" рішенням Загальних зборів акціонерів емітента від 30 
березня 2017 року (Протокол № 26), Головою Наглядової ради – рішенням Наглядової ради від 
04.01.2018 року (Протокол № 1). Є акціонером емітента, володіє 1 акцією, що становить 0,0000 % 
від Статутного капіталу. Строк, на який особу обрано членом Наглядової ради – 3 роки, головою 
Наглядової ради – не визначений. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 
03.2013 р. - член Наглядової ради ПАТ «АвтоКрАЗ». Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. 
Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради, 
головує на засіданнях Наглядової ради, здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності 
Наглядової ради в межах її повноважень, готує доповідь та звітує перед Загальними зборами 



акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті Наглядовою радою 
заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства, підтримує постійні контакти із іншими 
органами та посадовими особами Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені статутом 
Товариства та чинним законодавством.  
Голова наглядової ради зобов'язаний: 
- діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. 
Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість 
та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;  
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим 
Положенням, іншими внутрішніми документами товариства;  
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами Товариства та наглядовою радою товариства; 
- особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах Товариства, засіданнях 
наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість 
участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням 
причини відсутності;  
- дотримуватися встановлених у товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у 
вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);  
- дотримуватися всіх встановлених у товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та 
збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську 
інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які 
не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах 
третіх осіб;  
- своєчасно надавати Загальним зборам Товариства, наглядовій раді повну і точну інформацію про 
діяльність та фінансовий стан Товариства. 
Умовами цивільно-правового договору, що укладений з Шишкіною З.Л. як членом Наглядової 
ради, виплата винагороди не передбачена. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Наглядової ради 

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

Вдович Наталія Костянтинівна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/в 

4) рік народження** 

1956 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

41 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "АвтоКрАЗ", член Наглядової ради, начальник відділу цінних паперів та корпоративних 
прав. 

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

30.03.2016 3 роки 

9) Опис 



Вдович Наталію Костянтинівну (згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня) 
обрано членом Наглядової ради ПрАТ "АвтоКрАЗ" рішенням Загальних зборів акціонерів 
емітента від 30 березня 2017 року (Протокол № 26). Є акціонером емітента, володіє акціями ПрАТ 
"АвтоКрАЗ" у кількості 2001 штуки, що становить 0,0001 % від Статутного капіталу емітента. 
Строк, на який обрано особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: з 2003 року начальник відділу цінних паперів та корпоративних прав ПАТ "АвтоКрАЗ", з 
2011 року - член Наглядової ради ПАТ "АвтоКрАЗ". Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. 
Наглядова рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах 
компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність 
Генерального директора. Повноваження членів Наглядової ради визначені Законом України "Про 
акціонерні товариства", Статутом, Положенням про Наглядову раду, умовами договорів, що 
укладаються з ними.  
До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства 
та чинним законодавством, а також повноваження, передані їй для вирішення Загальними зборами 
акціонерів Товариства. Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь з 
правом дорадчого голосу в засіданнях Ревізійної комісії, а також на Загальних зборах акціонерів 
Товариства. 
Члени наглядової ради зобов'язані: 
- діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. 
Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість 
та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;  
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим 
Положенням, іншими внутрішніми документами товариства;  
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами Товариства та наглядовою радою товариства; 
- особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах Товариства, засіданнях 
наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість 
участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням 
причини відсутності;  
- дотримуватися встановлених у товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у 
вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);  
- дотримуватися всіх встановлених у товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та 
збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську 
інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які 
не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах 
третіх осіб;  
- своєчасно надавати Загальним зборам Товариства, наглядовій раді повну і точну інформацію про 
діяльність та фінансовий стан Товариства. 
Умовами цивільно-правового договору, що укладений з Вдович Н.К. як членом Наглядової ради, 
виплата винагороди не передбачена. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Генеральний директор 

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

Черняк Роман Євгенович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/в 

4) рік народження** 

1963 



5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

33 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "АвтоКрАЗ", виконуючий обов'язки Генерального директора, Генеральний директор 

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

05.10.2014 до 27.09.2019 року 

9) Опис 

Черняка Романа Євгеновича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня) 
обрано (переобрано на новий термін) Генеральним директором ПАТ "АвтоКрАЗ "рішенням 
Наглядової ради ПАТ "АвтоКрАЗ" від 05 жовтня 2016 року (Протокол № 1). Володіє акціями ПАТ 
"АвтоКрАЗ" у кількості 21920 штук, що становить 0,0010 % від Статутного капіталу емітента. 
Строк, на який обрано особу – до 27 серпня 2019 року. Інші посади, які обіймала особа протягом 
своєї діяльності: 2007-2012 роки – Генеральний директор публічного акціонерного товариства 
"Полтавський автоагрегатний завод", 12.2012 – 08.2013 р. - виконуючий обов'язки Генерального 
директора ПАТ "АвтоКрАЗ", з 08.2013 р. – Генеральний директор ПрАТ "АвтоКрАЗ". 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Генеральний директор керує поточними справами Товариства, виконує рішення Загальних зборів 
та Наглядової ради, веде переговори, вчиняє правочини та укладає угоди, визначає доцільність 
укладання угод, договорів, контрактів. До компетенції Генерального директора відносяться усі 
питання діяльності Товариства окрім тих, що згідно з чинним законодавством, Статутом або 
рішенням Загальних зборів віднесені до компетенції іншого органу управління Товариства.  
Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються актами законодавства, 
Статутом Товариства, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з ним та в якому 
зазначаються питання повноважень, умов діяльності та його матеріального забезпечення. Від імені 
роботодавця Контракт з Генеральним директором підписує Голова Наглядової ради Товариства 
або інший член Наглядової ради, уповноважений на це рішенням Наглядовою ради. 
Оплата праці Генерального директора визначається умовами контракту. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Голова Ревізійної комісії 

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

Богомол Наталія Іванівна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/в 

4) рік народження** 

1962 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

37 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 



ПАТ "АвтоКрАЗ":заступник головного бухгалтера-начальника УБОЗ, член Ревізійної комісії. 

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

30.03.2017 5 років 

9) Опис 

Богомол Наталію Іванівну (згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня) обрано 
членом Ревізійної комісії на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 30.03.2017 року 
(Протокол № 27). Головою Ревізійної комісії обрано 30.03 2017 року рішенням Ревізійної комісії 
(Протокол № 1). Термін, на який особу обрано членом Ревізійної комісії – 5 років, Головою 
Ревізійної комісії – не визначений. Є акціонером емітента, володіє акціями у кількості 1260 штук, 
що становить 0,0001 % від Статутного капіталу. 
Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ «АвтоКрАЗ»: заступник 
головного бухгалтера-начальника УБОЗ. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Ревізійна комісія, відповідно до покладених на неї завдань, контролює, перевіряє та аналізує 
поточну та фінансово-господарську діяльність Товариства та не рідше одного разу на рік 
проводить планову перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 
фінансового року. Голова Комісії скликає і проводить засідання, організовує поточну роботу 
Комісії. Організовує ведення протоколів її засідань та документальне забезпечення діяльності 
Комісії. 
Умовами цивільно-правового договору, що укладений з Богомол Н.І. як зі членом Ревізійної 
комісії, виплата винагороди не передбачена. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Ревізійної комісії 

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

Кузьма Ірина Миколаївна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/в 

4) рік народження** 

1974 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

23 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "АвтоКрАЗ", провідний бухгалтер відділу звітності та фінансово-розрахункових операцій. 

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

30.03.2017 5 років 

9) Опис 

Кузьму Ірину Миколаївну (згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня) обрано 
членом Ревізійної комісії на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "АвтоКрАЗ" від 30 
березня 2017 року (Протокол № 26) строком на 5 років. Не володіє акціями ПАТ"АвтоКрАЗ". Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2007 року - бухгалтер відділу звітності 



та фінансово-розрахункових операцій ПАТ "АвтоКрАЗ", з 2013 року - провідний бухгалтер відділу 
звітності та фінансово-розрахункових операцій ПАТ "АвтоКрАЗ", з 21.03.2014 року член 
Ревізійної комісії ПАТ "АвтоКрАЗ". 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Ревізійна комісія, відповідно до покладених на неї завдань, контролює, перевіряє та аналізує 
поточну та фінансово-господарську діяльність Товариства та не рідше одного разу на рік 
проводить планову перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 
фінансового року. Голова Комісії скликає і проводить засідання, організовує поточну роботу 
Комісії. Організовує ведення протоколів її засідань та документальне забезпечення діяльності 
Комісії. 
Умовами цивільно-правового договору, що укладений з Кузьмою І.М.. як членом Ревізійної 
комісії виплата винагороди не передбачена 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Ревізійної комісії 

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

Нерубаєв Костянтин Ігорович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/в 

4) рік народження** 

1977 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

17 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "АвтоКрАЗ", заступник фінансового директора 

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

30.03.2017 5 років 

9) Опис 

Нерубаєва Костянтина Ігоровича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня) 
обрано членом Ревізійної комісії ПрАТ "АвтоКрАЗ" на підставі рішення Загальних зборів 
акціонерів ПАТ "АвтоКрАЗ" від 30 березня 2017 року (Протокол № 26) строком на 5 років. Є 
акціонером емітента, володіє акціями у кількості 10 штук, що становить 0,0000 % від Статутного 
капіталу. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 2010-2012 – Комунальне 
підприємство "СпецЕКО", економіст; з 2012 року по теперішній час - заступник фінансового 
директора ПАТ "АвтоКрАЗ", з 21.03.2013 року – член ревізійної комісії ПАТ "АвтоКрАЗ". 
Ревізійна комісія, відповідно до покладених на неї завдань, контролює, перевіряє та аналізує 
поточну та фінансово-господарську діяльність Товариства та не рідше одного разу на рік 
проводить планову перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 
фінансового року.  
Умовами цивільно-правового договору, що укладений з Нерубаєвим К.І. як членом Ревізійної 
комісії виплата винагороди не передбачена. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 



** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Головний бухгалтер 

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

Гарагуля Оксана Адольфівна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/в 

4) рік народження** 

1970 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

25 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "АвтоКрАЗ",- Перший заступник головного бухгалтера - начальника управління 
бухгалтерського обліку і звітності. 

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

09.11.2012 не визначений 

9) Опис 

Гарагулю Оксану Адольфівну (згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня) 
призначена на посаду Головного бухгалтера – начальника УБОЗ публічного акціонерного 
товариства "АвтоКрАЗ" згідно наказу по ПАТ "АвтоКрАЗ" № 342 від 09.11.2012 року. Володіє 
акціями ПАТ "АвтоКрАЗ" у кількості 1260 штук, що становить 0,0001 % від Статутного капіталу 
емітента 
Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "АвтоКрАЗ" перший 
заступник головного бухгалтера – начальника УБОЗ, в.о. Головного бухгалтера – начальника 
УБОЗ.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
До посадових обов'язків Гарагулі О.А. належить організація бухгалтерського, фінансового, 
податкового обліку на підприємстві та контроль виконання, своєчасність розрахунків з 
бюджетними та позабюджетними фондами. Несе відповідальність за виконання чинного 
законодавства щодо організації бухгалтерського обліку. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові 
посадової особи або повне 
найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

Кількість 
акцій (шт.) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані на 
пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Член 
Наглядової 

ради 
Сазонов Сергій Васильович д/в 2 0.0000 2 0 0 0 

Голова 
Наглядової 

ради 
Шишкіна Зоя Леонідівна д/в 1 0.0000 1 0 0 0 

Член 
Наглядової 

ради 
Вдович Наталія Костянтинівна д/в 2001 0.0001 2001 0 0 0 

Генеральний 
директор Черняк Роман Євгенович д/в 21920 0.0010 21920 0 0 0 

Голова 
Ревізійної 
комісії 

Богомол Наталія Іванівна д/в 1260 0.0001 1260 0 0 0 

Член 
Ревізійної 
комісії 

Кузьма Ірина Миколаївна д/в 0 0.0000 0 0 0 0 

Член 
Ревізійної 
комісії 

Нерубаєв Костянтин Ігорович д/в 10 0.0000 0 0 0 0 

Головний 
бухгалтер Гарагуля Оксана Адольфівна д/в 1260 0.0000 0 0 0 0 

Усього 26454 0.0012 26454 0 0 0 



VІІ. Інформація про загальні збори акціонерів 
Вид 
загальних 
зборів* 

чергові позачергові 

X 

Дата 
проведення 30.03.2017 

Кворум 
зборів** 96.2753 

Опис 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень. 2. Про 
порядок засвідчення бюлетенів для голосування. 3. Звіт Генерального директора ПАТ "АвтоКрАЗ" 
про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та основні напрями 
діяльності на 2017 рік. 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність 
Товариства у 2016 році. 5. Затвердження річного звіту ПАТ "АвтоКрАЗ" за 2016 рік. 6. Звіт 
Наглядової ради ПАТ "АвтоКрАЗ". 7. Про прибуток (збиток) ПАТ "АвтоКрАЗ" у 2016 році, виплату 
дивідендів за підсумками роботи у 2016 році та формування фондів Товариства у 2017 році. 8. Про 
зміну типу ПАТ «АвтоКрАЗ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне 
товариство та зміну найменування. 9. Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій 
редакції. 10. Про внесення змін до внутрішніх нормативних актів шляхом викладення їх в новій 
редакції. 11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради. 12. Про обрання членів 
Наглядової ради. 13. Про укладання договорів з членами Наглядової ради. 14. Про припинення 
повноважень членів Ревізійної комісії. 15. Про обрання членів Ревізійної комісії. 16. Про укладання 
договорів з членами Ревізійної комісії.  
Результати розгляду питань: Питання 1. Прийнято рішення: 1. Обрати Лічильну комісію Загальних 
зборів акціонерів ПАТ «АвтоКрАЗ» у складі: Сатурненко Ольга Валеріївна, Андрейча Надія 
Олексіївна, Маслюк Олена Олексіївна. 2. Визначити наступний термін дії повноважень лічильної 
комісії: з моменту обрання лічильної комісії до моменту закриття цих Загальних зборів. Результати 
голосування. Подано голосів: "ЗА" 2 052 747 363, що складає 98,8009 %, "ПРОТИ"- 24 911 762, що 
складає 1,1990 %, "УТРИМАВСЯ" - 0, що складає 0,0000% "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 420, що 
складає 0,0000%,"НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" – 0, що складає 0,0000% від кількості 
голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах. 
Питання 2. Прийнято рішення: Затвердити встановлений Наглядовою радою порядок засвідчення 
бюлетенів для голосування на цих загальних зборах. Результати голосування. Подано голосів: "ЗА" - 2 
052 747 363, що складає 98,8009 %, "ПРОТИ" - 24 911 762, що складає 1,1990 %, "УТРИМАВСЯ" - 0, 
що складає 0,0000%, "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 420, що складає 0,0000%, "НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ 
У ГОЛОСУВАННІ" - 0, що складає 0,0000% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих 
акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах.  
Питання 3. Прийнято рішення: Затвердити звіт Генерального директора ПАТ "АвтоКрАЗ" про 
результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та основні напрями діяльності 
на 2017 рік. Результати голосування. Подано голосів: "ЗА" - 2 048 484 603, що складає 98,5958 %, 
"ПРОТИ" - 24 911 762, що складає 1,1990 %, "УТРИМАВСЯ" - 4 262 760, що складає 0,2052%, 
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 420, що складає 0,0000%, "НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 
0, що складає 0,0000% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які 
зареєструвалися для участі у зборах.  
Питання 4. Прийнято рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-
господарську діяльність ПАТ "АвтоКрАЗ" у 2016 році. Результати голосування. Подано голосів: "ЗА" 
- 2 048 484 603, що складає 98,5958 %, "ПРОТИ" - 24 913 022, що складає 1,1991 %, "УТРИМАВСЯ" - 
4 261 500, що складає 0,2051%, "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 420, що складає 0,0000%, "НЕ БРАЛИ 
УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 0, що складає 0,0000% від кількості голосів акціонерів – власників 
голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах.  
Питання 5. Прийнято рішення: Затвердити річний звіт ПАТ "АвтоКрАЗ" за 2016 рік. Результати 
голосування. Подано голосів: "ЗА" - 2 048 484 603, що складає 98,5958 %, "ПРОТИ" - 24 913 022, що 
складає 1,1991 %, "УТРИМАВСЯ" - 4 261 500, що складає 0,2051%, "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 
420, що складає 0,0000%, "НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 0, що складає 0,0000% від 
кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі 
у зборах.  
Питання 6. Прийнято рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "АвтоКрАЗ". Результати 
голосування. Подано голосів: "ЗА" - 2 048 485 023, що складає 98,5958 %, "ПРОТИ" - 24 911 762, що 
складає 1,1990 %, "УТРИМАВСЯ" - 4 262 760, що складає 0,2052%, "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 0, 
що складає 0,0000%, "НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 0, що складає 0,0000% від кількості 
голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах. 
Питання 7. Прийнято рішення: 1. В зв’язку з відсутністю в звітному періоді прибутку дивіденди за 
2016 рік не нараховувати, відрахування на формування фондів Товариства не здійснювати. 2. 
Затвердити на 2017 рік наступні нормативи розподілу прибутку Товариства: Резервний фонд — 5 %, 



Фонд розвитку виробництва — 95 %. Результати голосування. Подано голосів: "ЗА" - 2 048 481 663, 
що складає 98,5956 %, "ПРОТИ" - 24 914 702, що складає 1,1992 %, "УТРИМАВСЯ" - 4 263 180, що 
складає 0,2052%, "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 0, що складає 0,0000%, "НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У 
ГОЛОСУВАННІ" - 0, що складає 0,0000% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих 
акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах.  
Питання 8. Прийнято рішення: 1. Змінити тип ПАТ «АвтоКрАЗ» з публічного акціонерного 
товариства на приватне акціонерне товариство. 2. Змінити найменування Публічного акціонерного 
товариства "АвтоКрАЗ" на Приватне акціонерне товариство "АвтоКрАЗ". Результати голосування. 
Подано голосів: "ЗА" - 2 046 685 023, що складає 98,5092 %, "ПРОТИ" - 29 173 262, що складає 1,4041 
%, "УТРИМАВСЯ" - 1 260, що складає 0,0001 %, "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 0, що складає 0,0000 
%, "НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 1 800 000, що складає 0,0866 % від кількості голосів 
акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах.  
Питання 9. Прийнято рішення: 1. Внести зміни до Статуту шляхом викладення його в новій редакції. 
2. Право підпису Статуту ПрАТ "АвтоКрАЗ" надати Генеральному директору ПрАТ "АвтоКрАЗ" 
Черняку Роману Євгеновичу. Результати голосування. Подано голосів: "ЗА" - 2 046 684 183, що 
складає 98,5091 %, "ПРОТИ" - 29 173 262, що складає 1,4041 %, "УТРИМАВСЯ" - 0, що складає 
0,0000 %, "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 0, що складає 0,0000 %, "НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У 
ГОЛОСУВАННІ" - 1 802 100, що складає 0,0867 % від кількості голосів акціонерів – власників 
голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах.  
Питання 10. Прийнято рішення: 1. Внести зміни до положень "Про Загальні збори акціонерів", "Про 
Наглядову раду", "Про Ревізійну комісію", "Про порядок ознайомлення акціонерів та інших 
заінтересованих осіб з інформацією в ПрАТ "АвтоКрАЗ", "Про представництво Приватного 
акціонерного товариства "АвтоКрАЗ" в Соціалістичній Республіці В'єтнам", "Про представництво 
Приватного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ" в Республіці Куба" та "Про представництво 
Приватного акціонерного товариства «АвтоКрАЗ» в м. Києві" шляхом викладення їх в новій редакції. 
2. Право підпису внутрішніх нормативних актів Товариства в новій редакції надати голові та 
секретарю цих загальних зборів. Результати голосування. Подано голосів: "ЗА" - 2 046 684 183, що 
складає 98,5091 %, "ПРОТИ" - 29 173 262, що складає 1,4041 %, "УТРИМАВСЯ" - 0, що складає 
0,0000 %, "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 0, що складає 0,0000 %, "НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У 
ГОЛОСУВАННІ" - 1 802 100, що складає 0,0867 % від кількості голосів акціонерів – власників 
голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах.  
Питання 11. Прийнято рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради, а саме: 
Сазонова Сергія Васильовича, Шишкіної Зої Леонідівни, Вдович Наталії Костянтинівни. Результати 
голосування. Подано голосів: "ЗА" - 2 046 684 183, що складає 98,5091 %, "ПРОТИ" - 24 911 762, що 
складає 1,1990 %, "УТРИМАВСЯ" - 4 261 500, що складає 0,2051 %, "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 0, 
що складає 0,0000 %, "НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 1 802 100, що складає 0,0867 % від 
кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі 
у зборах.  
Питання 12. Пропозиція щодо кандидатів до складу органа надана акціонером Новицьким Сергієм 
Миколайовичем. Прийнято рішення: Обрати членами Наглядової ради: Сазонов Сергій Васильович: 
Рік народження – 1953. Володіє простими іменними акціями ПАТ "АвтоКрАЗ" в кількості 2 штуки. 
Освіта вища (Запорізький машинобудівний інститут ім. В. Я. Чубаря, 1976 рік закінчення, 
спеціальність "Автомобілі та трактори", кваліфікація інженер-механік). Місце роботи: член 
Наглядової ради ПАТ “АвтоКрАЗ». Загальний стаж роботи – 41 рік. Інформація про стаж роботи 
протягом останніх п'яти років: з 2004 по 2012 рік Генеральний директор ПАТ "АвтоКрАЗ", з 03. 2013 
р. – член Наглядової ради ПАТ “АвтоКрАЗ». Не є афілійованою особою ПАТ «АвтоКрАЗ». Відсутня 
непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною 
діяльністю. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що 
містить зазначені відомості. Шишкіна Зоя Леонідівна: Рік народження – 1954. Не володіє акціями 
ПАТ "АвтоКрАЗ". Освіта вища (Запорізький індустріальний інститут, 1984 рік закінчення, 
спеціальність "Промислове та цивільне будівництво", кваліфікація інженер-будівельник). Місце 
роботи: член Наглядової ради ПАТ «АвтоКрАЗ». Загальний стаж роботи – 45 років. Інформація про 
стаж роботи протягом останніх п'яти років – з 2006 по 2012 рік депутат Верховної ради України, з 03. 
2013 р. - член Наглядової ради ПАТ «АвтоКрАЗ». Не є афілійованою особою ПАТ «АвтоКрАЗ». 
Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись 
певною діяльністю. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, 
що містить зазначені відомості. Вдович Наталія Костянтинівна: Рік народження – 1956. Володіє 
простими іменними акціями ПАТ "АвтоКрАЗ" в кількості 2002 штуки. Освіта вища (Кременчуцький 
державний політехнічний інститут, 1999 рік закінчення, спеціальність "Бухгалтерський облік", 
кваліфікація бухгалтер). Місце роботи – начальник відділу цінних паперів та корпоративних прав 
ПАТ "АвтоКрАЗ". Загальний стаж роботи – 41 рік. Інформація про стаж роботи протягом останніх 
п'яти років – з 2003 року начальник відділу цінних паперів та корпоративних прав ПАТ "АвтоКрАЗ". 
Не є афілійованою особою ПАТ «АвтоКрАЗ». Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня 
заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Наявна письмова заява 
кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості. Результати 
кумулятивного голосування. Подано голосів: Сазонов Сергій Васильович - 2 063 240 852, Шишкіна 



Зоя Леонідівна - 2 051 681 663, Вдович Наталія Костянтинівна - 2 051 681 663, ВИЗНАНО 
НЕДІЙСНИМИ" - 60 968 157, "НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 5 406 300 голосів.  
Питання 13. Прийнято рішення: Затвердити умови договорів, які будуть укладатися з членами 
Наглядової ради, та уповноважити Генерального директора ПрАТ "АвтоКрАЗ" Черняка Романа 
Євгеновича на їх підписання. Результати голосування. Подано голосів: "ЗА" - 2 046 684 183, що 
складає 98,5091 %, "ПРОТИ" - 24 911 762, що складає 1,1990 %, "УТРИМАВСЯ" - 4 261 500, що 
складає 0,2051 %, "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 0, що складає 0,0000 %, "НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У 
ГОЛОСУВАННІ" - 1 802 100, що складає 0,0867 % від кількості голосів акціонерів – власників 
голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах.  
Питання 14. Прийнято рішення: Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії, а саме: 
Богомол Наталії Іванівни, Нерубаєва Костянтина Ігоровича, Кузьми Ірини Миколаївни. Результати 
голосування. Подано голосів: "ЗА" - 2 046 684 183, що складає 98,5091 %, "ПРОТИ" - 24 911 762, що 
складає 1,1990 %, "УТРИМАВСЯ" - 4 261 500, що складає 0,2051 %, "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 0, 
що складає 0,0000 %, "НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 1 802 100, що складає 0,0867 % від 
кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі 
у зборах.  
Питання 15. Пропозиція щодо кандидатів до складу органа надана акціонером Новицьким 
СергіємМиколайовичем. Прийнято рішення: Обрати членами Ревізійної комісії: Богомол Наталія 
Іванівна: Рік народження – 1962. Володіє акціями ПАТ "АвтоКрАЗ" в кількості 1260 штук. Освіта 
вища: найменування навчального закладу – Кременчуцький державний політехнічний університет, рік 
закінчення – 2005, спеціальність – «Облік і аудит», кваліфікація – спеціаліст з обліку і аудиту. Місце 
роботи – Заступник головного бухгалтера - начальника управління бухгалтерського обліку та 
звітності ПАТ "АвтоКрАЗ" . Загальний стаж роботи – 36 роки. Інформація про стаж роботи за останні 
5 років, з 2000 року по теперішній час - Заступник головного бухгалтера - начальника управління 
бухгалтерського обліку та звітності ПАТ "АвтоКрАЗ". Непогашена (не знята) судимість відсутня. 
Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. Зі Статутом та 
внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлена. Наявна письмова заява кандидата про 
згоду на обрання членом органу товариства із зазначенням всіх вищенаведених відомостей. Кузьма 
Ірина Миколаївна: Рік народження – 1974. Не володіє акціями ПАТ "АвтоКрАЗ". Освіта вища: 
найменування навчального закладу – Кременчуцький державний політехнічний університет, рік 
закінчення – 2007, спеціальність – бухгалтерський облік, кваліфікація – бухгалтер-економіст. Місце 
роботи – Провідний бухгалтер відділу звітності та фінансово-розрахункових операцій ПАТ 
"АвтоКрАЗ" . Загальний стаж роботи –22 роки. Інформація про стаж роботи за останні п’ять років, з 
2007 року - бухгалтер відділу звітності та фінансово-розрахункових операцій ПАТ "АвтоКрАЗ", з 
2013 року - провідний бухгалтер відділу звітності та фінансово-розрахункових операцій ПАТ 
"АвтоКрАЗ". Непогашена (не знята) судимість відсутня. Заборона обіймати певні посади та/або 
займатись певною діяльністю відсутня. Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства 
ознайомлена. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу товариства із 
зазначенням всіх вищенаведених відомостей. Нерубаєв Костянтин Ігорович: Рік народження – 1977. 
Володіє простими іменними акціями ПАТ "АвтоКрАЗ" в кількості 10 штук. Освіта вища: 
Кременчуцький державний політехнічний інститут, рік закінчення - 2000, спеціальність - 
"Менеджмент організацій", кваліфікація - менеджер-економіст. Загальний стаж роботи – 16 років. 
Місце роботи – Заступник фінансового директора ПАТ "АвтоКрАЗ". Інформація про стаж роботи 
протягом останніх п'яти років – 2010-2012 – Комунальне підприємство "СпецЕКО", економіст; з 2012 
року по теперішній час - заступник фінансового директора ПАТ "АвтоКрАЗ". Непогашена (не знята) 
судимість відсутня. Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. Зі 
Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлений. Наявна письмова заява 
кандидата про згоду на обрання членом органу товариства із зазначенням всіх вищенаведених 
відомостей. Результати кумулятивного голосування. Подано голосів: Богомол Наталія Іванівна - 2 063 
240 852, Кузьма Ірина Миколаївна - 2 051 681 663, Нерубаєв Костянтин Ігорович- 2 051 681 663, 
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 60 968 157, "НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ"- 5 406 300 
голосів.  
Питання 16. Прийнято рішення: Затвердити умови договорів, які будуть укладатися з членами 
Ревізійної комісії, та уповноважити Генерального директора ПрАТ "АвтоКрАЗ" Черняка Романа 
Євгеновича на їх підписання. Результати голосування. Подано голосів: "ЗА" - 2 046 684 183, що 
складає 98,5091 %, "ПРОТИ" - 24 911 762, що складає 1,1990 %, "УТРИМАВСЯ" - 4 261 500, що 
складає 0,2051 %, "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 0, що складає 0,0000 %, "НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У 
ГОЛОСУВАННІ" - 1 802 100, що складає 0,0867 % від кількості голосів акціонерів – власників 
голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах. 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 
** У відсотках до загальної кількості голосів. 



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

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

ріш. НКЦПФР, № 2092 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон 0445910400 

Факс 0444825214 

Вид діяльності депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів  

Опис Надає послуги щодо обслуговування випусків цінних паперів 
емітента. 

 

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою відповідальністю "КрАЗ-Капітал" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 37015845 

Місцезнаходження 39631 Україна Полтавська - м. Кременчук проїзд Ярославський, 2 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АЕ № 286600  

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013 

Міжміський код та телефон 0536766307 

Факс 0536766148 

Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи 

Опис Надає послуги щодо депозитарного обліку прав на цінні папери, які 
належать емітенту та щодо відкриття та обслуговування рахунків у 
цінних паперах акціонерів емітента, відкритих їм під час 
дематеріалізації випуску акцій. 

 

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акціонерне товариство "Акціонерна страхова компанія 
"Омега" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 21626809 

Місцезнаходження 04053 Україна м. Київ - м. Київ вул. Обсерваторна, 17 А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АГ № 569645 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.03.2011 

Міжміський код та телефон 0444866881 

Факс 0444866881 

Вид діяльності Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 



транспортних засобів 

Опис Надає страхові послуги. 
 

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою відповідальністю “Українська аудиторська 
компанія “Кредо” 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 32158755 

Місцезнаходження 01133 Україна м. Київ - м. Київ б-р Лесі України, 28А, кв.312 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

3018 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.09.2002 

Міжміський код та телефон 0445016165 

Факс 0445016165 

Вид діяльності Надання аудиторських послуг 

Опис Послуги щодо підготовки аудиторського висновку щодо фінансової 
звітності емітента  

 

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з додатковою відповідальністю "Страхове товариство з 
додатковою відповідальністю "Глобус" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 20448234 

Місцезнаходження 01010 Україна м. Київ - м. Київ Бутишев провулок, 21/17-1 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АГ №569224 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.01.2011 

Міжміський код та телефон 0442545378 

Факс 0442545378 

Вид діяльності Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів 

Опис Надає страхові послуги. 
 

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акціонерне товариство "Страхова група "ТАС" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30115243 

Місцезнаходження 03062 Україна м. Київ - м. Київ проспект Перемоги, 65 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АГ № 569183 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 06.01.2011 

Міжміський код та телефон 044-536-00-20  

Факс 044-536-00-20  

Вид діяльності Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 



транспортних засобів 

Опис Надає страхові послуги 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 
зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн) 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Загальна 
номінальна 
вартість (грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28.12.2010 1230/1/10 

Національна 
комісія з цінних 

паперів та 
фондового ринку 

UA 4000108112 
Акція проста 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарні 
іменні 0.25 2262969820 565742455.000 100 

Опис 
Акції ПрАТ "АвтоКрАЗ" не знаходяться у лістингу. Акції включені до біржового списку Фондової біржі ПФТС. Фактів лістингу/делістингу 
протягом звітного періоду не відбувалось. Всі акції розміщенні та повністю сплачені. Акції обертаються на внутрішньому неорганізованому 
ринку.  

  



XІ. Опис бізнесу 

13 серпня 1945 року Наркомат шляхів сполучення видав наказ про будівництво в м. Кременчуці 
заводу мостових конструкцій. Кінець 1945 року та перша половина наступного року були зайняті 
підготовчою роботою: розмічалась виробнича площа, готувався котлован, підводилась 
електроенергія та інше. Перша цеглина у фундамент ковальського цеху була закладена у червні 
1946 року. Практично одночасно розпочалось будівництво інших цехів: ливарного, 
деревообробного, ремонтних майстерень.  
7 липня 1948 року підприємство було зареєстровано. 
У травні 1956 року мостовий завод переданий Міністерству тракторного та 
сільськогосподарського машинобудування був перейменований в «Кременчуцький комбайновий 
завод», який випускав кукурудзозбиральні комбайни та іншу сільгосптехніку. Перші 10 
кременчуцькі кукурудзозбиральні комбайни КУ-2А були зібрані у червні 1956 року. За два роки 
роботи Кременчуцький комбайновий завод випустив більше 11 тис. кукурудзозбиральних 
комбайнів КУ-2А. 
17 квітня 1958 року Постановою ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР прийнято рішення про 
створення в Кременчуці заводу з виготовлення великовантажних автомобілів. Базою для нього був 
обраний Кременчуцький комбайновий завод. Це була друга, найбільш масштабна реорганізація 
підприємства. 
В листопаді 1994 року державне підприємство «Кременчуцький автомобільний завод» 
перетворено у відкрите акціонерне товариство. 
В 1995 році згідно наказу Фонду державного майна України від 24.10.95р. №33-АТ "Про 
створення холдингової компанії "АвтоКрАЗ" у відповідності до Закону України "Про господарські 
товариства" та Указу Президента України від 11 травня 1994 р. № 224/94 "Про холдингові 
компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації" шляхом об’єднання в 
статутному капіталі контрольних пакетів акцій дочірніх підприємств та інших активів була 
створена Холдингова компанія "АвтоКрАЗ" у формі відкритого акціонерного товариства. 
В 2012 році на виконання вимог п.5 розділу ХVІІ Закону України «Про акціонерні товариства», 
Загальними зборами акціонерів, які відбулися 21 березня 2012 року (Протокол № 21), було 
прийнято рішення змінити найменування Холдингова компанія "АвтоКрАЗ" у формі відкритого 
акціонерного товариства на Публічне акціонерне товариство "АвтоКрАЗ". 
З метою приведення діяльності Товариства до вимог чинного законодавства після набрання 
чинності Закону України від 07.04.2015 № 289-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо захисту прав інвесторів» рішенням загальних зборів акціонерів від 30 березня 
2017 року було змінено тип Товариства на приватне та, відповідно, найменування Товариства 
змінено з Публічного акціонерного товариства «АвтоКрАЗ» на Приватне акціонерне товариство 
«АвтоКрАЗ».  
Дата державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 13 
квітня 2017 р. 
Фактів злиття, приєднання, перетворення, поділу, виділу тощо протягом звітного року не було. 

ОПИС ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПрАТ «АвтоКрАЗ» 
1 Очолює підприємство генеральний директор, який призначається Наглядовою Радою на 
загальних зборах акціонерів. 
2 Структурні підрозділи, що безпосередньо підпорядковуються генеральному директору: 
– представництво ПрАТ «АвтоКрАЗ» у м. Києві, Представництво ПрАТ «АвтоКрАЗ» в Республіці 
Куба – створені для оперативного вирішення питань, пов'язаних з діяльністю підприємства у 
взаємовідносинах з органами державного управління та суб'єктами господарської діяльності як 
вітчизняними, так і закордонними;  
– секретаріат – організовує систему централізованого внутрішнього контролю виконання 
розпорядчих документів, завдань та доручень;  
– перший відділ і служба експортного контролю – забезпечує захист державної таємниці при 
проведенні всіх видів режимно-секретної діяльності, розробляє і впроваджує заходи щодо 
здійснення експортного контролю на всіх етапах міжнародних передач товарів військового 
призначення та подвійного використання;  



– відділ охорони праці, цивільного захисту та мобілізаційної роботи: – створює безпечні умови 
праці на підприємстві і контроль за дотриманням на підприємстві чинного законодавства, 
інструкцій, правил і норм з охорони праці, пожежної безпеки та промислової санітарії, за 
наданням працівникам встановлених пільг за умовами праці; веде роботу з попередження 
дорожньо – транспортних пригод на підприємстві; створює умови для забезпечення захисту 
персоналу підприємства від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, 
соціального, та військового характеру; організовує заходи з мобілізаційної підготовки та 
мобілізації. 
– випробувальний центр – проводить сертифікаційні й інші види випробувань автотранспортних 
засобів та їх складових частин відповідно до вимог чинних нормативних документів. 
– прес-служба – забезпечує висвітлення діяльності підприємства у ЗМІ, систематизацію та облік 
архівних матеріалів, випуск газети «АвтоКрАЗ» відповідно до вимог чинного законодавства. 
3 Структурні підрозділи, що безпосередньо підпорядковані заступнику генерального директора – 
директору з продажу та маркетингу: 
– департамент реалізації продукції підприємства – забезпечує підготовку і своєчасне виконання 
договорів на поставку автомобільної техніки та запасних частин; 
– управління відвантажень – приймає готову продукцію на склади, забезпечує зберігання 
автомобілів, запасних частин і машинокомплектів, своєчасну поставку автомобілів, запасних 
частин і машинокомплектів за укладеними договорами; 
– відділ маркетингу – визначає цілі та стратегії ринкової діяльності на внутрішньому і 
зовнішньому ринках, дає оцінку кон'юнктурі ринку, сприяє створенню іміджу процвітаючої і 
надійної компанії. 
4 Структурні підрозділи, що безпосередньо підпорядковані заступнику генерального директора – 
фінансовому директору: 
– фінансовий департамент – організовує фінансову діяльність підприємства.  
5 Структурні підрозділи, що безпосередньо підпорядковані заступнику фінансового директора з 
економіки: 
– відділ контролю цін – контролює та аналізує договірні ціни, умови поставки та оплати на вхідні 
матеріально-технічні ресурси, комплектуючі, куплені вироби, напівфабрикати; проводить 
маркетингове дослідження ринку матеріально-технічних ресурсів; 
– відділ цінних паперів і корпоративних прав – забезпечує підготовку та проведення Загальних 
зборів акціонерів та засідань Наглядової ради, надання річних звітів до Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, своєчасної та достовірної інформації акціонерам про діяльність ПрАТ 
«АвтоКрАЗ»;  
– відділ планування та аналізу діяльності підприємства – проводить аналіз господарської 
діяльності підприємства, складає бюджет і аналізує його виконання.  
6 Структурні підрозділи, що безпосередньо підпорядковані заступнику фінансового директора: 
– департамент контролінгу витрат на виробництво – організовує роботу з економічного 
планування на підприємстві; 
– управління організації праці та заробітної плати – забезпечує організацію робіт з удосконалення 
оплати праці та матеріального стимулювання працівників підприємства.  
7 Структурні підрозділи, що безпосередньо підпорядковані заступнику фінансового директора з 
інноваційних проектів (директору ІТ):  
– управління автоматичних систем управління з обчислювальним центром – забезпечує технічну 
підтримку функціонування засобів обчислювальної та копіювально-розмножувальної техніки, 
програмних продуктів та інформаційних систем;  
– відділ виробничого електрозв'язку – забезпечує безперебійну експлуатацію стаціонарних, 
лінійних, кабельних споруд і сигналізації на підприємстві, розвиток і вдосконалення систем 
електрозв'язку; 
– друкарня – забезпечує поліграфічною продукцією (бланки, плетіння супровідної документації) 
структурні підрозділи підприємства;  
– відділ систем автоматизованого проектування – розробляє, впроваджує у виробництво і 
забезпечує адаптацію до конкретних виробничих умов систем автоматизованого проектування, 
забезпечує діюче виробництво програмами для верстатів з ЧПУ.  
8 Структурні підрозділи, що безпосередньо підпорядковані заступнику генерального директора – 



комерційному директору: 
– транспортний цех – організовує своєчасне і безперебійне забезпечення підрозділів підприємства 
відповідними видами транспорту; 
– цех складського господарства – організовує роботу складського господарства;  
– бюро договорів і реалізації надлишкового майна – проводить економічний аналіз та оцінку 
результатів діяльності комерційних служб, пошук потенційних споживачів металобрухту та 
вторсировини, основних засобів, надлишкового майна; готує і укладає договори купівлі-продажу. 
9 Структурні підрозділи, що безпосередньо підпорядковані заступнику комерційного директора: 
– управління зовнішньої кооперації – своєчасно забезпечує потреби підприємства в якісній 
сировині і покупних виробах; 
– управління матеріально-технічного постачання – своєчасно забезпечує потреби підприємства в 
якісній сировині і матеріалах; 
– митно-ліцензійний комплекс – організовує роботи з декларування та митного оформлення 
вантажів, що одержані з-за кордону і відправляються за межі України. 
10 Структурні підрозділи, що безпосередньо підпорядковані заступнику технічного директора з 
підготовки виробництва і серійного виробництва:  
– управління головного технолога – розробляє і забезпечує впровадження у виробництво 
енергозберігаючих та екологічно чистих прогресивних технологічних процесів, організовує та 
здійснює технологічну підготовку виробництва;  
– цех інструментального виробництва – забезпечує підрозділи підприємства продукцією 
інструментального виробництва;  
– управління головного металурга – забезпечує технологічну підготовку ливарного і термічного 
виробництв;  
– відділ планування підготовки виробництва – забезпечує планування і координацію робіт, 
контроль їх виконання на всіх етапах технологічної підготовки виробництва автомобілів; 
– відділ охорони навколишнього середовища – організовує роботу структурних підрозділів 
підприємства щодо дотримання природоохоронного законодавства України, правил і норм у сфері 
охорони навколишнього середовища;  
– бюро технагляду – організовує профілактичну роботу з попередження аварій та виробничого 
травматизму на об'єктах, підвідомчих органам Державної служби з питань праці. 
11 Структурні підрозділи, що безпосередньо підпорядковані заступнику генерального директора-
технічному директору: 
– департамент з енергетики – організовує діяльність департаменту з енергетичного 
обслуговування, ремонтної модернізації мереж підприємства; 
– відділ капітального будівництва – організовує роботи з будівництва, реконструкції та технічного 
переозброєння об'єктів відповідно до затверджених планів і проектно-кошторисної документації, 
контролює виконання організаційно-технічних заходів щодо безпечної експлуатації будівель і 
споруд, виконує капітальне будівництво, капітальний та поточний ремонт всіх будівель та споруд 
на території підприємства; 
– проектне управління – розробляє проектну документацію на будівництво, розширення, 
реконструкцію і технічне переозброєння структурних підрозділів підприємства та об'єктів 
промислового, цивільного і соціально-культурного призначення. 
12 Структурні підрозділи, що безпосередньо підпорядковані заступнику технічного директора з 
нової техніки:  
– управління головного конструктора – забезпечує планування і виконання дослідно-
конструкторських і науково-дослідних робіт з модернізації та створенню нових автомобілів КрАЗ;
– експериментальний цех - виготовляє дослідні зразки нової автомобільної техніки на підставі 
плану ДКРіНДР.  
13 Структурні підрозділи, що безпосередньо підпорядковані заступнику технічного директора з 
обслуговуючого виробництва – начальнику обслуговуючого виробництва: 
– обслуговуюче виробництво – організовує діяльність підприємства по ремонтному і 
енергетичного обслуговуванню, ремонтну модернізацію обладнання і мереж підприємства.  
14 Структурні підрозділи, що безпосередньо підпорядковані заступнику генерального директора – 
директору з виробництва: 
– виробничий відділ – забезпечує виконання виробничого плану цехами підприємства відповідно 



до заданої номенклатури, якості продукції, встановленим термінам;  
– складальне виробництво – забезпечує випуск високоякісної продукції (складання автомобільної 
техніки) відповідно до виробничого плану при мінімальних витратах матеріальних, трудових і 
фінансових ресурсів;  
– агрегатне виробництво – забезпечує випуск високоякісної продукції (лиття, термо- і 
гальванообробка, запасні частини, деталі, вузли і агрегати) відповідно до виробничого плану при 
мінімальних витратах матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.  
15 Структурні підрозділи, що безпосередньо підпорядковані заступнику генерального директора – 
директору з персоналу та соціальних питань:  
– управління з персоналу – забезпечує підприємство кадрами робітників, керівників, фахівців і 
службовців необхідних професій, спеціальностей і кваліфікації;  
– центр з підготовки та навчання персоналу – організовує навчання робітників, керівників, 
фахівців і службовців, підвищення їх кваліфікації;  
– адміністративно-господарський відділ – забезпечує організацію господарського обслуговування 
та утримання в належному стані закріплених за відділом будівель і приміщень; організовує і керує 
службою діловодства на підприємстві;  
– оздоровчий комплекс «Сонячний берег» – організовує відпочинок, дозвілля і відновлення 
здоров'я працівників підприємства; 
– палац культури «КрАЗ» – організовує культурно-масову, організаційно-методичну та спортивну 
роботи серед працівників підприємства та місцевого населення. 
16 Структурні підрозділи, що безпосередньо підпорядковані заступнику директора з соціальної 
сфери – директорові КГХ:  
– комбінат громадського харчування – забезпечує організацію громадського харчування, 
виконання планів товарообігу і реалізації продукції власного виробництва;  
– дільниця з прибирання та благоустрою території – утримує в належному санітарному стані 
територію підприємства, зупинки пасажирського транспорту, забезпечує догляд за зеленими 
насадженнями, централізоване вивезення сміття на утилізацію, обслуговування зливової 
каналізації.  
17 Структурні підрозділи, що безпосередньо підпорядковані заступнику генерального директора – 
директору з якості:  
– управління контролю якості – запобігає випуску продукції, що не відповідає вимогам стандартів 
і технічних умов, затвердженим зразкам (еталонам), проектно-конструкторської та технологічної 
документації, умовам поставки та договорів, або некомплектної продукції; забезпечує контроль 
відповідності якості та комплектності закуповуваної продукції вимогам конструкторської та 
нормативної документації; 
– відділ лабораторно-дослідних робіт та метрології – проводить дослідження якості матеріалів, 
виробів та вузлів, виготовлених у виробництві та тих, що надходять на підприємство, на 
відповідність нормативно-технічній документації; метрологічне забезпечення виробництва; 
– відділ гарантійного обслуговування – веде реєстрацію та облік технічних претензій споживачів 
до якості автомобілів, організовує ремонт і відновлення працездатності автомобілів за прийнятими 
технічним претензіями; забезпечує сервісне обслуговування продукції підприємства в процесі її 
експлуатації шляхом розвитку сервісної мережі;  
18 Структурні підрозділи, що безпосередньо підпорядковані заступнику генерального директора – 
директору з питань безпеки:  
– служба безпеки – забезпечує охорону об'єктів та майна підприємства, дотримання пропускного і 
внутрішньооб'єктного режиму на його території; забезпечує зовнішню і внутрішню безпеку 
підприємства.  
19 Структурні підрозділи, що безпосередньо підпорядковані головному бухгалтеру - начальнику 
УБУО:  
– управління бухгалтерського обліку та звітності – організовує і проводить своєчасний і точний 
облік результатів виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємства.  
20 Структурні підрозділи, що безпосередньо підпорядковані головному юрисконсульту:  
– юридичне управління – захищає права та інтереси при веденні господарської діяльності, при 
взаємовідносинах з органами державної влади та управління, органами місцевого самоврядування, 
контрагентами за договорами, акціонерами та працівниками. 



За звітний період в організаційній структурі управління ПрАТ «АвтоКрАЗ» і в основних 
структурних підрозділах підприємства відбулися наступні зміни: 
1 У зв'язку з виробничою необхідністю скасовано в структурі управління ПрАТ «АвтоКрАЗ» штаб 
цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та другий відділ, створено в структурі управління 
підприємства самостійний структурний підрозділ – відділ охорони праці, цивільного захисту та 
мобілізаційної роботи,який адміністративно підпорядковується генеральному директору та 
функціонально – заступнику генерального директора – технічному директору.  
2 Виведена зі штатного розпису дирекції посада першого заступника фінансового директора. 
3 У зв'язку з виробничою необхідністю скасовано в структурі управління ПрАТ «АвтоКрАЗ» 
управління з продажу, створено в структурі управління підприємства самостійний структурний 
підрозділ – департамент реалізації продукції підприємства, який підпорядковується заступнику 
генерального директора – директору з продажу та маркетингу. 
4 Для поліпшення ведення оперативного обліку та збільшення обсягів реалізації неліквідної 
продукції, наднормативів та металобрухту в структурній схемі управління ПрАТ «АвтоКрАЗ» 
скасовано бюро договорів і реалізації надлишкового майна, створено в структурній схемі 
управління ПрАТ «АвтоКрАЗ» бюро договорів і реалізації основних засобів. Виконання 
функціональних обов’язків з реалізації неліквідів, наднормативів, вторинної сировини та 
металобрухту закріпити за групою економічного аналізу, статзвітності, реалізації неліквідів та 
металобрухту управління матеріально-технічного постачання. 
5 Введена в штатний розпис дирекції та структуру ПрАТ «АвтоКрАЗ» посада радника 
генерального директора . 
Станом на 31.12.2017 року дочірніх підприємств та філій ПрАТ "АвтоКрАЗ" не має. 
Товариством створені наступні представництва та відокремлені структурні підрозділи: 
1. Відокремлений структурний підрозділ "Оздоровчий комплекс "Сонячний берег". 
Місцезнаходження: 98188, Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, сел. Курортне.  
Створено на підставі рішення засідання Спостережної ради Компанії від 20 квітня 2001 року, з 
метою надання послуг з організації відпочинку і оздоровлення робітників Компанії та інших 
громадян.  
2. Представництво ПрАТ "АвтоКрАЗ" в м. Києві. Місцезнаходження: вул. Голосіївська, будинок 7, 
корпус 3, 8 поверх, м. Київ, 03039  
Представництво створено на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ХК "АвтоКрАЗ" від 16 
квітня 2004 року з метою оперативного вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, в 
стосунках з органами державного управління та суб'єктами господарської діяльності.  
3. Представництво в Соціалістичній Республіці В'єтнам. Місцезнаходження: Соціалістична 
республіка В'єтнам, м. Ханой, вул. Ба Трю, 258.  
Представництво створено на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ХК 
"АвтоКрАЗ" від 22.07.2004 року, з метою представництва і захисту інтересів Компанії, 
оперативного вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Компанії, в стосунках з органами 
державного управління та суб'єктами господарської діяльності Соціалістичної Республіки В'єтнам. 
4. Представництво в Республіці Куба. Місцезнаходження: Республіка Куба, м. Гавана, Нотіка плая, 
вул. Кає, 3а, N 15218 e/152 y 154.  
Представництво створено на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ХК 
"АвтоКрАЗ" від 11 вересня 2008 року з метою оперативного вирішення питань, пов'язаних з 
діяльністю Компанії, в стосунках з органами державного управління та суб'єктами господарської 
діяльності Республіки Куба. 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 3 012 осіб. 
Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників – 3 особи. 
Неявки у зв'язку з переведенням на скорочений робочий день, тиждень - 2 411 осіб. 
Фонд оплати праці – всього - 179 291,3 тис. грн. 
Фонд оплати праці у 2017 році збільшився у порівнянні з 2016 роком на 45 169,9 тис. грн., у 
зв'язку з підвищенням тарифних ставок і посадових окладів у січні 2017 року згідно зі Спільною 
постановою адміністрації та профспілкового комітету ПрАТ “АвтоКрАЗ” № 1/69 від 10.01.2017 р., 
у травні 2017 року згідно зі Спільною постановою адміністрації та профспілкового комітету ПрАТ 
“АвтоКрАЗ” № 15/83 від 10.05.2017 р., у грудні 2017 року згідно зі Спільною постановою 
адміністрації та профспілкового комітету ПрАт “АвтоКрАЗ” № 38/101 від 13.12..2017 р..  



Кадрова політика була спрямована на ефективне використання кадрового резерву та приведення 
чисельності працівників у відповідність з обсягами виробництва.  
Активно проводилася робота з підготовки кадрів за наступними напрямками: підвищення 
кваліфікації персоналу на заводських курсах цільового призначення; навчання працівників ПрАТ 
"АвтоКрАЗ" у Вузах та інших учбових закладах України; підвищення категорій інженерно-
технічним працівникам; освоєння робітниками нових та других професій; підвищення розрядів 
робітникам; надання інформаційно-консультаційних послуг стороннім організаціям; проведення 
практики студентів ВУЗів і ПТУ. 
Так, у 2017 році підвищили кваліфікацію 682 працівника інженерно-технічних спеціальностей. 
Навчання проходили на курсах цільового призначення по питанням охорони праці та нових вимог 
системи якості та впровадження ІSO TS 16949.  
У зв'язку з необхідністю комплектації робочими кадрами вакантних місць здійснювалась 
діяльність з підготовки працівників за наступними напрямками: підвищили розряд - 130 робочих, 
навчання другим професіям - 138 осіб, підготовка та перепідготовка – 39 осіб, підвищення 
кваліфікації – 232 осіб. Крім того, 585 робітників пройшли атестацію. 
В Центрі з підготовки та навчання персоналу отримали інформаційно-консультаційні послуги 11 
спеціалістів сторонніх організацій, в тому числі іноземні фахівці. 
Пройшли практику на підприємстві 62 студенти вищих навчальних закладів та 125 учнів 
професійних технічних училищ. 
З початку 2017 році за рахунок коштів Компанії в ВУЗах навчався 1 чол. за спеціальністю 
«Ливарне виробництво чорних і кольорових металів».  
З метою проведення профорієнтації та підвищення авторитету ПрАТ "АвтоКрАЗ" протягом 2017 
року проводилися екскурсії. Так у поточному році на підприємстві побувало 32 особи. 
Всього на підготовку кадрів за звітний рік було витрачено близько 300 тис. грн. 
На 2018 р. запланована діяльність з підготовки та підвищення кваліфікації працівників за 
наступними напрямами: підвищення категорій ІТП; курси цільового призначення; навчання в 
навчальних закладах України; підготовка робітників; перепідготовка робітників; підвищення 
розрядів; курсове навчання робітників; проходження практики студентами ВНЗ та учнями ПТУ 
тощо. 

Емітент є членом наступних об'єднань підприємств: 
- Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України (03150, м. Київ, вул. Щорса, 11); 
- Всеукраїнська громадська організація "Український союз промисловців і підприємців" (01001, 
місто Київ, вулиця Хрещатик, будинок 34) 
Метою діяльності Асоціації є надання практичної допомоги її членам в здійсненні перевезень 
вантажів та пасажирів в міжнародному автомобільному сполученні, підвищення ефективності та 
якості міжнародних автомобільних перевезень, що виконуються автотранспортними 
підприємствами членами Асоціації, співробітництво з відповідними національними, 
міжнародними та іноземними об'єднаннями, організаціями та союзами автомобільних перевізників 
інших країн з метою розробки пропозицій та рекомендацій, спрямованих на розвиток і підвищення 
ефективності перевезень автомобільним транспортом в міжнародному сполученні.  
Метою діяльності УСПП є захист та представництво законних інтересів членів організації. 
Предметом діяльності УСПП є:сприяння розвитку підприємництва, в тому числі середнього та 
малого, посилення їх конкурентоспроможності на міжнародних ринках усунення перешкод 
підприємницькій діяльності, мінімізація ризиків, пов'язаних з підприємництвом та забезпечення 
отримання сталого прибутку та інше. 

Емітент протягом звітного періоду не здійснював спільної діяльності з іншими організаціями, 
підприємствами, установами. 

Протягом звітного періоду пропозиції з боку третіх осіб щодо реорганізації ПрАТ "АвтоКрАЗ" не 
надходили. 

  

Принципи облікової політики, описані далі, послідовно застосовувалися підприємством у звітному 
періоді та при підготовці його річної фінансової звітності:  



а) Операції в іноземній валюті 
Операції в іноземній валюті первісно враховуються в їх функціональній валюті за курсом НБУ на 
дату операції. Монетарні активи та зобов’язання, номіновані в іноземній валюті, перераховуються 
по курсу НБУ на звітну дату. Усі курсові різниці відображаються у Звіті про прибутки та збитки. 
Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються 
за курсом НБУ на дату здійснення операції. Доходи або витрати, які виникають при перерахунку 
немонетарних статей, визнаються аналогічно доходам або витратам по статті, яка спричинила 
курсові різниці (або у складі іншого сукупного доходу або у складі прибутків та збитків) - МСБО 
(ІAS) 21. 
б) Фінансові інструменти 
Непохідні фінансові інструменти 
До непохідних фінансових інструментів відносяться інвестиції в пайові і боргові цінні папери, 
торговельна та інша дебіторська заборгованість, грошові та прирівняні до них кошти, кредити і 
позики, а також торговельна та інша кредиторська заборгованість. 
Підприємство спочатку визнає позики та дебіторську заборгованість та депозити на дату їх видачі 
/ виникнення. Первісне визнання всіх інших фінансових активів (включаючи активи, визначені в 
категорію інструментів, оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої відображаються у 
складі прибутку чи збитку за період) здійснюється на дату укладення угоди, в результаті якої 
підприємство стає стороною за договором, який являє собою фінансовий інструмент. 
Підприємство припиняє визнання фінансового активу в той момент, коли вона втрачає 
передбачені договором права на потоки грошових коштів за цим фінансовим активом, або коли 
вона передає свої права на отримання передбачених договором потоків грошових коштів за цим 
фінансовим активом в результаті здійснення угоди, в якій іншій стороні передаються практично 
всі ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на цей фінансовий актив. Будь-яка участь у 
переданих фінансових активах, сформованих підприємством або збережене за ним, визнається як 
окремий актив або зобов'язання. 
Компанія має наступні непохідні фінансові активи: фінансові активи, які оцінюються за 
справедливою вартістю, зміни якої відображаються у складі прибутку або збитку за період, 
фінансові активи, утримувані до строку погашення, позики та дебіторську заборгованістю, а також 
фінансові активи, наявні для продажу. 
Позики та дебіторська заборгованість 
Позики та дебіторська заборгованість – це категорія фінансових активів з фіксованими платежами 
чи платежами, що можуть бути визначені, які не мають котирування ціни на активному ринку. 
Початкове визнання таких фінансових активів здійснюється за справедливою вартістю, яка 
збільшується на суму затрат, що безпосередньо відносяться до здійснення операції. Після 
початкового визнання позики та дебіторська заборгованість оцінюються за амортизованою 
вартістю з використанням методу ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від зменшення 
корисності.  
Фінансові активи, наявні для продажу 
Фінансові активи, наявні для продажу, представлені непохідними фінансовими активами, які були 
визначені у вказану категорію і не були класифіковані в жодну з вище перелічених категорій.  
Початкове визнання таких фінансових активів здійснюється за справедливою вартістю, яка 
збільшується на суму затрат, що безпосередньо відносяться до здійснення операції. Після 
початкового визнання такі активи оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої, за винятком 
збитків від зменшення корисності та курсових різниць по інструментах капіталу, наявних для 
продажу, визнаються у складі іншого сукупного доходу та відображаються у складі власного 
капіталу на рахунку резерву переоцінки цінних паперів до їх справедливої вартості.  
В момент припинення визнання інвестиції загальний прибуток або збиток, накопичений у складі 
іншого сукупного доходу, переноситься до складу чистого прибутку або збитку за період.  
Інструменти капіталу, які не мають котирування на активному ринку і справедливу вартість яких 
неможливо визначити достовірно, відображаються за вартістю придбання. 
Фінансові активи, наявні для продажу, включають пайові цінні папери та боргові цінні папери.  
Інші 
Інші непохідні фінансові інструменти (у т.ч. фінансові активи, утримувані до строку погашення) 
відображаються за амортизованою вартістю (розраховується з використанням методу ефективної 



ставки відсотка) за вирахуванням збитків від їх знецінення. 
Якщо справедливу вартість інвестицій не можна надійно оцінити, вони відображаються за 
собівартістю за вирахуванням збитків від знецінення. 
Непохідні фінансові зобов'язання 
Первісне визнання фінансових зобов'язань (включаючи зобов'язання, визначені в категорію 
фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої відображаються у 
складі прибутку чи збитку за період), здійснюється на дату укладення угоди, в результаті якої 
підприємство стає стороною за договором, який являє собою фінансовий інструмент. 
Непохідні фінансові зобов'язання первісно визнаються за справедливою вартістю, яка 
збільшується на суму затрат, що безпосередньо відносяться до здійснення угоди.  
Після первісного визнання ці фінансові зобов'язання оцінюються за амортизованою вартістю з 
використанням методу ефективної ставки відсотка. 
Підприємство припиняє визнання фінансового зобов'язання в той момент, коли припиняються або 
анулюються її обов'язки за відповідним договором або закінчується термін їх дії. 
До непохідних фінансових зобов'язань підприємство відносить: довгострокові кредити банків, 
інші довгострокові фінансові зобов’язання, поточну заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями, короткострокові кредити банків, кредиторську заборгованість за товари, роботи, 
послуги, тощо.  
Грошові та їх еквіваленти 
Грошові кошти складаються з коштів у касі, коштів на поточних рахунках у банках та 
короткострокових депозитних рахунках у банках. Грошові кошти та їх еквіваленти 
відображаються за собівартістю на звітну дату. Грошові кошти у іноземній валюті 
перераховуються за курсом НБУ на звітну дату з віднесенням курсових різниць до Звіту про 
прибутки та збитки. 
в) Основні засоби 
Власні активи 
Об'єкти основних засобів відображаються у фінансовій звітності за фактичними витратами за 
вирахуванням накопиченої амортизації. 
Вартість об’єкта основних засобів визнається активом, якщо є ймовірність, що майбутні вигоди, 
пов’язані з об’єктом, надійдуть до підприємства та собівартість об’єкта можливо достовірно 
оцінити. До основних засобів відносяться об’єкти, термін використання яких становить більше 12 
місяців. Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною 
вартістю, а обліковується за його собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація. Одиницею 
обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. Амортизація основних засобів здійснюється 
прямолінійним методом з урахуванням термінів корисного використання. 
Основні засоби поділяються на групи. В залежності від групи основних засобів встановлюються і 
терміни їх корисного використання: 
№ з/п _____ Назва групи основних засобів _____ Термін корисного використання (років)  
1 _____ 2 _____ 3 
1 _____ Будинки та споруди _____ 15-45  
2 _____ Машини та обладнання _____ 2-10  
3 _____ Транспортні засоби _____ 5-10  
4 _____ Інструменти , прилади, інвентар _____ 4-6  
5 _____ Інші основні засоби _____ 12-15  
Усі витрати, пов’язані із використанням основних засобів, а також амортизаційні відрахування 
визнаються витратами звітного періоду та відображаються у Звіті про прибутки та збитки.  
Припинення визнання балансової вартості об’єкта основних засобів відбувається після його 
вибуття та коли вже не очікуються майбутні вигоди від його використання. Прибуток чи збиток 
від вибуття об’єкта основних засобів відображається у Звіті про прибутки та збитки. 
Орендовані активи 
Оренда (лізинг), за умовами якої до підприємства переходять практично всі ризики та вигоди, що 
випливають з права власності, класифікується як фінансовий лізинг.  
Амортизація 
Амортизація по основним засобам нараховується за методом рівномірного нарахування зносу 
протягом передбачуваного строку їх корисного використання і відображається у складі прибутку 



або збитку. Амортизація нараховується з дати готовності об'єкта до експлуатації, а для об'єктів 
основних засобів, вироблених господарським способом - з моменту завершення виготовлення 
об'єкта та його готовності до експлуатації.  
г) Нематеріальні активи 
Придбані нематеріальні активи відображаються у фінансовій звітності за фактичними витратами 
за вирахуванням накопиченої амортизації. 
Подальші витрати, що відносяться до нематеріальних активів, капіталізуються тільки в тому 
випадку, якщо вони збільшують майбутні економічні вигоди, пов'язані з тим об'єктом, до якого ці 
витрати відносяться. 
Витрати, пов'язані з розробкою або технічним обслуговуванням програмного забезпечення, 
визнаються як витрати в міру їх виникнення. 
Амортизація нематеріальних активів нараховується за методом рівномірного нарахування зносу 
протягом передбачуваного строку їх корисного використання і відображається у складі прибутку 
або збитку.  
Нематеріальні активи поділяються на групи. В залежності від групи встановлюються і терміни 
корисного використання: 
№ з/п _____ Назва групи нематеріальних активів _____ Термін корисного використання (років)  
1 _____ 2 _____ 3 
1 _____ Права на комерційні позначення _____ необмежено 
2 _____ Програмне забезпечення _____ 2-5 
3 _____ Інші _____ 2-5 
д) Запаси 
Облік запасів здійснюється за вартістю придбання, а списання з обліку відбувається за методом 
стандартних (нормативних) витрат, тобто запланованих витрат на виробництво одиниці продукції 
(послуг), що базуються на нормативах використання матеріалів, праці, а також на економічній і 
виробничій потужності. 
е) Дебіторська заборгованість  
Дебіторська заборгованість визнається і відображається за чистою реалізаційною вартістю, 
зазначеною у відповідному рахунку на дату балансу, за вирахуванням резерву під сумнівну 
заборгованість. Визначення резерву під сумнівну заборгованість здійснюється у випадку, коли 
отримання суми заборгованості в повному обсязі більше не вважається вірогідним. Безнадійна 
заборгованість списується, коли про неї стає відомо.  
ж) Резерви 
Резерв відображається у звіті про фінансовий стан у тому випадку, коли у підприємства виникає 
юридичне або обґрунтоване зобов'язання в результаті події і існує ймовірність того, що буде 
потрібно відволікання коштів для виконання даного зобов'язання. 
Якщо сума такого зобов'язання значна, то резерви визначаються шляхом дисконтування 
передбачуваних майбутніх потоків грошових коштів з використанням ставки дисконтування до 
оподаткування, яка відображає поточну ринкову оцінку тимчасової вартості грошей і, де це 
можливо, ризики, притаманні даним зобов'язанням. 
з) Акціонерний капітал і дивіденди 
Звичайні акції відображаються у складі власних засобів. Додаткові витрати, безпосередньо 
пов'язані з випуском звичайних акцій, визнаються з урахуванням оподаткування як зменшення 
власних засобів. 
У разі викупу акцій, визнаних як власні засоби, сплачена сума, включаючи витрати, безпосередньо 
пов'язані з даними викупом, відображається за вирахуванням оподаткування як зменшення 
власних засобів. Викуплені акції класифікуються як власні акції, викуплені у акціонерів, і 
відображаються як зменшення загальної величини власних засобів. Сума, виручена в результаті 
подальшого продажу або повторного розміщення власних викуплених акцій, визнається як 
збільшення власних засобів, а прибуток або збиток, що виникають в результаті даної операції, 
включаються до складу / виключаються зі складу нерозподіленого прибутку. 
Можливість підприємства оголошувати та виплачувати дивіденди підпадає під регулювання 
чинного законодавства України. 
Дивіденди відображаються у фінансовій звітності як розподіл нерозподіленого прибутку у міру їх 
оголошення. 



и) Податок на прибуток 
Сума податку на прибуток включає суму поточного податку за рік і суму відкладеного податку. 
Податок на прибуток відображається у складі прибутку або збитку в повному обсязі, за винятком 
сум, що відносяться до операцій, що відображаються в іншому сукупному прибутку, або до 
операцій з власниками, відображаються безпосередньо на рахунку власних коштів, які, відповідно, 
відображаються в іншому сукупному прибутку або безпосередньо у складі власних засобів. 
Поточний податок на прибуток розраховується виходячи з передбачуваного розміру 
оподатковуваного прибутку за звітний період з урахуванням ставок з податку на прибуток, що 
діяли станом на звітну дату, а також суми зобов'язань, що виникли в результаті уточнення сум 
податку на прибуток за попередні звітні періоди. 
Відстрочений податок відображається в відношенні тимчасових різниць, що виникають між 
балансовою вартістю активів і зобов'язань, яка визначається для цілей їх відображення у 
фінансовій звітності, та їх податковою базою. Відстрочений податок не визнається у відношенні 
наступних тимчасових різниць: різниці, пов'язані з відображенням у фінансовій звітності гудвілу і 
не зменшують базу оподаткування; різниці, що відносяться до активів і зобов'язаннями, факт 
первісного відображення яких не впливає ні на бухгалтерську, ні на оподатковуваний прибуток. 
Величина відстроченого податку визначається виходячи з податкових ставок, які будуть 
застосовуватися в майбутньому, в момент відновлення тимчасових різниць, ґрунтуючись на 
чинних або в введених в дію законів станом на звітну дату. 
Вимоги та зобов'язання по відстроченому податку згортаються в тому випадку, якщо мається 
юридична підстава зачитувати один проти одного суми вимог і зобов'язань щодо поточного 
податку на прибуток. Вимоги по відстроченому податку відображаються в тій мірі, в якій існує 
ймовірність того, що в майбутньому буде отриманий оподатковуваний прибуток, достатній для 
покриття тимчасових різниць, неприйнятих витрат по податках і невикористаних податкових 
пільг. Розмір вимог по відстроченому податку зменшується в тій мірі, в якій не існує більше 
ймовірності того, що буде отримана відповідна вигода від реалізації податкових вимог. 
к) Винагороди співробітників 
Підприємство здійснює короткострокові виплати працівникам, які включають: 
- заробітна плата та премії; 
- оплата щорічних відпусток; 
- оплата допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок підприємства (перші 5 днів); 
- оплата допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок Фонду соціального страхування; 
- інші виплати. 
Підприємство не здійснює пенсійних програм з виплат працівникам. 
Усі короткострокові виплати нараховуються та відображаються у Звіті про прибутки та збитки. 
Для забезпечення майбутніх виплат на оплату щорічних відпусток працівників підприємством 
створено резерв забезпечення виплат персоналу, який відображається у розділі ІІ Пасиву Балансу 
«Забезпечення майбутніх витрат і платежів». На кожну звітну дату нарахований резерв проходить 
перевірку на відповідність нарахованих сум майбутнім виплатам працівникам. Станом на 
31.12.2014р нарахований резерв забезпечення виплат персоналу достатній для здійснення виплат. 
л) Визнання доходів і витрат 
Доходи і витрати відображаються у відповідності з принципом нарахувань. 
Дохід 
Дохід визнається лише у тому випадку, коли отримання економічних вигід є вирогідним та якщо 
його можна надійно оцінити, не залежно від часу отримання платежу. Дохід оцінюється по 
справедливій вартості отриманої винагороди або винагороди, яка підлягає отриманню згідно 
визначених у договорі умов платежу.  
Дохід від реалізації фінансових інвестицій визнається, як сума винагороди за договорами та у 
момент переходу до покупця усіх прав та ризиків володіння. 
Дохід від реалізації необоротних активів визнається, як сума винагороди за договорами та у 
момент переходу до покупця усіх прав та ризиків володіння. 
Дохід від володіння борговими цінними паперами визначається як сума купону, який підлягає 
оплаті у визначені умовами випуску цінного папера терміни. Такий дохід входить до складу 
фінансових доходів та відображається у Звіті про прибутки та збитки. 
Платежі за договорами операційної оренди визнаються у складі прибутку або збитку рівномірно 



на всьому протязі терміну дії оренди.  
Витрати 
Облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості товарної продукції (робіт, послуг) 
відбувається за методом стандартних (нормативних) витрат, тобто запланованих витрат на 
виробництво одиниці продукції (послуг), що базується на нормативах використання матеріалів, 
праці. 
Витрати підприємства на виробництво товарної продукції складаються з собівартості реалізованої 
продукції (робіт, послуг), адміністративних витрат та витрат на збут. Витрати на доставку 
продукції обліковуються як окремі роботи. 
Підприємство для розрахунку собівартості продукції (робіт, послуг) користується галузевим 
положенням та методичними рекомендаціями з формування собівартості продукції (робіт, послуг) 
у промисловості, затвердженими наказом Мінпромполітики України від 09.07.2007 № 373. 
Собівартість продукції (робіт, послуг) складається з : 
виробничої собівартості продукції (робіт, послуг); 
нерозподілених постійних загальновиробничих витрат; 
наднормативних виробничих витрат. 
Перелік статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємстві 
складає: 
Сировина та матеріали. 
Купівельні матеріали та комплектуючі вироби, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх 
підприємств та організацій. 
Паливо та енергія на технологічні цілі. 
Зворотні відходи. 
Транспортно-заготівельні витрати. 
Основна заробітна плата виробничих працівників. 
Додаткова заробітна плата. 
Відрахування та соціальне страхування. 
Витрати на утримання та експлуатацію устаткування. 
Цехові витрати. 
Витрати на обслуговування виробничого процесу. 
Витрати на брак. 
Фактичні витрати на утримання та експлуатацію устаткування, цехові витрати, витрати на 
обслуговування виробничого процесу розподіляються між різними видами товарної продукції 
(робіт, послуг) пропорційно плановим ставкам. 
Для визначення планових ставок базою розподілу є: 
по витратам на утримання та експлуатацію устаткування – основна заробітна плата робітників, 
зайнятих у виробництві відповідної продукції (робіт, послуг); 
по цеховим витратам та витратам на обслуговування виробничого процесу – обсяг виробленої 
товарної продукції у кількісному виразі. 
До адміністративних витрат відносяться загальногосподарські витрати, пов’язані з обслуговування 
та управлінням підприємства. 
Витрати на збут включають витрати, пов’язані з реалізацією (збутом) продукції (робіт, послуг). 
Фактичні адміністративні витрати та витрати на збут розподіляються між різними видами товарної 
продукції (робіт, послуг) пропорційно плановим ставкам. 
Для визначення планових ставок адміністративних витрат та витрат на збут базою розподілу є 
обсяг виробленої товарної продукції (робіт, послуг) у кількісному виразі.  
м) Прибуток на акцію 
Підприємство представляє показники базисного та розбавленого прибутку на акцію у відношенні 
своїх звичайних акцій. Базовий прибуток на акцію розраховується як частка від ділення прибутку 
або збитку, що належать власникам звичайних акцій підприємства, на середньозважену кількість 
звичайних акцій, що перебувають в обігу протягом звітного періоду. Розбавлений прибуток на 
акцію розраховується шляхом коригування величини прибутку або збитку, що належать 
власникам звичайних акцій, і середньозваженої кількості звичайних акцій в обігу на розбавлений 
ефект від всіх потенційних звичайних акцій. 
н) Сегментна звітність 



Операційний сегмент являє собою компонент Компанії, який залучений в комерційну діяльність, 
від якої він отримує прибутку, або несе збитки (включаючи прибутки та збитки у відношенні 
операцій з іншими компонентами Компанії), результати діяльності якого регулярно аналізуються 
особою, відповідальною за прийняття операційних рішень при розподілі ресурсів між сегментами і 
при оцінці фінансових результатів їх діяльності, та щодо якого доступна фінансова інформація. 
о) Нові стандарти та тлумачення  
Принципи облікової політики, застосовані при складанні цієї фінансової звітності, відповідають 
тим, що застосовувалися Компанією у річній фінансовій звітності за рік, що закінчився 31 грудня 
2016 р., за винятком застосування нових стандартів та поправок до чинних стандартів, які 
набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2017 або після цієї дати. 
Характер і вплив кожного/ой нового/ой стандарту/поправки описані нижче: 
Поправки до МСФЗ (ІAS) 7 «Звіт про рух грошових коштів» - «Ініціатива в сфері розкриття 
інформації». 
Поправки до МСФЗ (ІAS) 7 «Звіт про рух грошових коштів» є частиною ініціативи Ради по МСФО 
в сфері розкриття інформації і вимагають, щоб організація розкривала інформацію, що дозволяє 
користувачам фінансової звітності оцінити зміни в зобов'язаннях, обумовлених фінансовою 
діяльністю, включаючи як зміни, зумовлені грошовими потоками, так і зміни, не обумовлені ними. 
При першому застосуванні даних поправок організації не зобов'язані надавати порівняльну 
інформацію за попередні періоди. Товариство надало інформацію про зміни в зобов'язаннях, 
обумовлених фінансовою діяльністю за поточний період в Примітці 7.3. 
Поправки до МСФЗ (ІAS) 12 «Податки на прибуток» - «Визнання відстрочених податкових 
активів щодо нереалізованих збитків» 
Поправки роз'яснюють, що організація повинна враховувати те, чи обмежує податкове 
законодавство джерела оподатковуваного прибутку, проти якої вона може робити вирахування 
при відновленні такої тимчасової різниці, пов’язаної з нереалізованими збитками. Крім того, 
поправки містять вказівки щодо того, як організація повинна визначати майбутній оподаткований 
прибуток, і описують обставини, при яких оподатковуваний прибуток може передбачати 
відшкодування деяких активів в сумі, що перевищує їх балансову вартість. 
Товариство застосовує поправки ретроспективно. Однак їх застосування не зробило впливу на 
фінансове становище і результати діяльності Товариства. 
Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2014-2016 рр. 
Поправки до МСФЗ (ІFRS) 12 «Розкриття інформації про участь в інших організаціях» - 
«Роз'яснення сфери застосування вимог до розкриття інформації в МСФЗ (ІFRS) 12" 
Поправки роз'яснюють, що вимоги до розкриття інформації в МСФЗ (ІFRS) 12, за винятком 
описаних в пунктах B10-B16, застосовуються щодо частки участі організації в дочірній 
організації, спільному підприємстві або асоційованому підприємстві (або частини частки в 
спільному підприємстві або асоційованому підприємстві), яка класифікується (або включається до 
складу ліквідаційної групи, яка класифікується) як призначена для продажу. 
Станом на 31 грудня 2017 року Товариство не має в часток участі в дочірній організації, спільному 
підприємстві або асоційованому підприємстві (або частини частки в спільному підприємстві або 
асоційованому підприємства), яка класифікується (або включається до складу ліквідаційної групи, 
яка класифікується) як призначена для продажу. Дані поправки не вплинули на фінансову 
звітність Товариства. 
Стандарти та інтерпретації, які були випущені, але не набрали чинності. 
Нижче наводяться стандарти та роз'яснення, які були випущені, але ще не набули чинності на дату 
випуску фінансової звітності підприємства. Підприємство має намір застосувати ці стандарти з 
дати їх вступу в силу. 
МСФЗ (ІFRS) 9 «Фінансові інструменти» 
У липні 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцію МСФЗ (ІFRS) 9 «Фінансові 
інструменти», яка замінює МСФЗ (ІAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» та всі 
попередні редакції МСФЗ (ІFRS) 9. МСФЗ (ІFRS) 9 об'єднує разом три частини проекту з обліку 
фінансових інструментів: класифікація та оцінка, знецінення та облік хеджування. 
МСФЗ (ІFRS) 9 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 року 
або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. За винятком обліку 
хеджування, стандарт застосовується ретроспективно, але надання порівняльної інформації не є 



обов'язковим. Вимоги щодо обліку хеджування, головним чином, застосовуються перспективно, з 
деякими обмеженими винятками. 
Товариство планує почати застосування нового стандарту з необхідною дати вступу в силу і не 
перераховуватиме порівняльну інформацію. У 2017 році Товариство здійснило детальну оцінку 
впливу всіх трьох частин МСФЗ (ІFRS) 9. Ця оцінка ґрунтується на інформації, доступній в даний 
час, і може бути змінена внаслідок отримання додаткової обґрунтованої і підтвердженої 
інформації, яка стане доступною для Товариства в 2018 році, коли Товариство почне застосування 
МСФЗ (ІFRS) 9 в цілому, Товариство не очікує значного впливу нових вимог на свій звіт про 
фінансовий стан і власний капітал.  
(А) Класифікація і оцінка 
Товариство не очікує значного впливу на свій бухгалтерський баланс і власний капітал при 
застосуванні вимог до класифікації та оцінки МСФЗ (ІFRS) 9. Товариство планує продовжувати 
оцінювати за справедливою вартістю всі фінансові активи, які оцінюються в даний час за 
справедливою вартістю. 
Позики, а також торгова дебіторська заборгованість утримуються для отримання передбачених 
договором грошових потоків, і очікується, що вони приведуть до виникнення грошових потоків, 
які є виключно платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків. Товариство проаналізувало 
характеристики передбачених договором грошових потоків за цими інструментами і прийшла до 
висновку, що вони відповідають критеріям для оцінки за амортизованою вартістю відповідно до 
МСФЗ (ІFRS) 9. Отже рекласифікувати дані інструменти не потрібно. 
(Б) Знецінення 
МСФЗ (ІFRS) 9 вимагає, щоб Товариство відображало по всіх боргових цінних паперах, позиках і 
торговій дебіторській заборгованості 12-місячні очікувані кредитні збитки або очікувані кредитні 
збитки за весь термін. Товариство буде застосовувати спрощений підхід і відобразить очікувані 
кредитні збитки за весь термін за торговельною дебіторською заборгованістю. 
МСФЗ (ІFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями» 
МСФЗ (ІFRS) 15 був випущений в травні 2014 року, а в квітні 2016 року було внесено поправки. 
Стандарт передбачає модель, що включає п'ять етапів, яка буде застосовуватися щодо виручки за 
договорами з покупцями. Згідно МСФЗ (ІFRS) 15 виручка визнається в сумі, що відбиває 
відшкодування, право на яке організація очікує отримати в обмін на передачу товарів або послуг 
покупцеві. 
Новий стандарт по виручці замінить всі існуючі вимоги МСФЗ до визнання виручки. 
Вимагатиметься повне ретроспективне застосування або модифіковане ретроспективне 
застосування для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати; при 
цьому допускається дострокове застосування. Товариство планує використовувати варіант 
повного ретроспективного застосування нового стандарту з необхідною дати вступу в силу. У 
2016 році Товариство провело попередню оцінку наслідків застосування МСФЗ (ІFRS) 15, потім 
був проведений більш детальний аналіз, який завершився в 2017 році. 
Діяльність Товариства пов'язана з виробництвом автотранспортних засобів. Продаж продукції 
здійснюється за допомогою окремих ідентифікованих договорів з покупцями. 
(А) Продаж товарів 
Очікується, що застосування МСФЗ (ІFRS) 15 до договорів з покупцями, за якими передбачається, 
що продаж продукції буде єдиним обов'язком до виконання, не матиме впливу на виручку і 
прибуток або збиток Товариства. Товариство очікує, що визнання виручки буде відбуватися в той 
момент часу, коли контроль над активом передається покупцеві, що відбувається, як правило, при 
доставці товарів. 
(Б) Авансові платежі, отримані від покупців 
Як правило, Товариство отримує від покупців тільки короткострокові авансові платежі. Вони 
відображаються в складі торгової та іншої кредиторської заборгованості. Однак час від часу 
Товариство може отримувати довгострокові авансові платежі від покупців. Відповідно до діючої 
облікової політики Товариство представляє такі платежі в звіті про фінансовий стан як відкладену 
виручку в складі довгострокових зобов'язань. Згідно з чинною обліковою політикою щодо 
довгострокових авансових платежів відсоток не нараховувався. 
Згідно МСФЗ (ІFRS) 15 Товариство повинно визначити, чи містять договори значний компонент 
фінансування. Однак Товариство прийняло рішення використовувати спрощення практичного 



характеру, передбачене МСФЗ (ІFRS) 15, і не буде коригувати обіцяну суму відшкодування з 
урахуванням впливу значного компонента фінансування в договорах, якщо в момент укладення 
договору Товариство очікує, що період між передачею Товариством обіцяного товару або послуги 
покупцеві і оплатою покупцем такого товару або послуги складе не більше одного року. Отже, 
стосовно до короткострокових авансовими платежами Товариство не враховуватиме компонент 
фінансування, навіть якщо він є значним. 
(В) Вимоги до подання та розкриття інформації 
У МСФЗ (ІFRS) 15 містяться більш детальні вимоги до подання та розкриття інформації, ніж в 
діючих МСФЗ. Вимоги до подання вносять значні зміни в існуючу практику і збільшують обсяг 
інформації, необхідної до розкриття у фінансовій звітності Товариства. Багато вимог до розкриття 
інформації в МСФЗ (ІFRS) 15 є абсолютно новими, але за оцінкою Товариства вимоги до 
розкриття інформації не матимуть суттєвого впливу на фінансову звітність Товариства. Також 
згідно з вимогами МСФЗ (ІFRS) 15 Товариство повинно деталізувати інформацію про виручку, 
визнану за договорами з покупцями, за категоріями, що відображає те, яким чином економічні 
чинники впливають на характер, величину, терміни і невизначеність виникнення виручки і 
грошових потоків. Крім того, воно повинно розкрити інформацію про співвідношення між 
розкриттям інформації про деталізованої виручці і інформацією про виручку, яка розкривається за 
кожним звітним сегментом. У 2017 році Товариство продовжило тестування відповідних систем, 
процедур внутрішнього контролю, політик і процесів, необхідних для збору та розкриття 
необхідної інформації. 
(Г) Інші коригування 
Крім коригувань, описаних вище, при першому застосуванні МСФЗ (ІFRS) 15 Товариство повинно 
скоригувати і інші статті фінансової звітності, наприклад, відкладені податки, активи, призначені 
для продажу, та пов'язані з ними зобов'язання, прибуток або збиток після оподаткування за рік від 
припиненої діяльності, інвестиції в асоційовану організацію і спільне підприємство, а також 
частка в прибутку асоційованої організації та спільного підприємства.. Крім того, будуть 
скориговані курсові різниці при перерахунку звітності іноземних підрозділів. 
Вимоги МСФЗ (ІFRS) 15 до визнання та оцінки також застосовуються щодо визнання і оцінки 
прибутків і збитків від вибуття нефінансових активів (наприклад, об'єктів основних засобів і 
нематеріальних активів), коли таке вибуття не є результатом звичайної діяльності. Однак 
очікується, що при переході на стандарт вплив таких змін на фінансову звітність Товариства буде 
несуттєвим. 
Поправки до МСФЗ (ІFRS) 10 та МСФЗ (ІAS) 28 «Продаж або внесок активів в угодах між 
інвестором і його асоційованої організацією або спільним підприємством» 
Поправки розглядають протиріччя між МСФЗ (ІFRS) 10 та МСФЗ (ІAS) 28, в частині обліку 
втрати контролю над дочірньою організацією, яка продається асоційованому підприємству або 
спільному підприємству або вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, які 
виникають в результаті продажу або внеску активів, що представляють собою бізнес згідно з 
визначенням в МСФЗ (ІFRS) 3, в угоді між інвестором і його асоційованою організацією або 
спільним підприємством, визнаються в повному обсязі. Однак прибуток або збиток, які виникають 
в результаті продажу або внеску активів, які не становлять собою бізнес, визнаються тільки в 
межах часток участі, наявних у інших, ніж організація, інвесторів в асоційованому підприємстві 
або спільному підприємстві. Рада з МСФЗ перенесла дату вступу даних поправок в силу на 
невизначений термін, проте організація, яка застосовує дані поправки достроково, повинна 
застосовувати їх перспективно. Товариство буде застосовувати дані поправки, коли вони 
вступлять в силу. 
Поправки до МСФЗ (ІFRS) 2 «Класифікація і оцінка операцій з виплат на основі акцій» 
Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (ІFRS) 2 «Виплати на основі акцій», в яких 
розглядаються три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцінку операцій з виплат на 
основі акцій з розрахунками грошовими коштами; класифікація операцій по виплатах на основі 
акцій з умовою розрахунків на нетто-основі для зобов'язань з податку, утримуваного у джерела; 
облік зміни умов операції з виплат на основі акцій, в результаті якого операція перестає 
класифікуватися як операція з розрахунками грошовими коштами і починає класифікуватися як 
операція з розрахунками пайовими інструментами. 
При прийнятті поправок організації не зобов'язані перераховувати інформацію за попередні 



періоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо 
всіх трьох аспектів і дотримання інших критеріїв. Поправки набувають чинності для річних 
періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї 
дати. 
В даний час Товариство оцінює можливий вплив цих поправок на фінансову звітність. 
МСФЗ (ІFRS) 16 «Оренда» 
МСФЗ (ІFRS) 16 був випущений в січні 2016 року і замінює собою МСФЗ (ІAS) 17 «Оренда». 
МСФЗ (ІFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про 
оренду і вимагає, щоб орендарі відображали всі договори оренди з використанням єдиної моделі 
обліку в балансі, аналогічно порядку обліку, передбаченому в МСФЗ (ІAS) 17 для фінансової 
оренди. Стандарт передбачає два звільнення від визнання для орендарів - щодо оренди активів з 
низькою вартістю (наприклад, персональних комп'ютерів) і короткострокової оренди (тобто 
оренди з терміном не більше 12 місяців). На дату початку оренди орендар буде визнавати 
зобов'язання щодо орендних платежів (тобто зобов'язання з оренди), а також актив, який 
представляє право користування базовим активом протягом терміну оренди (тобто актив у формі 
права користування). Орендарі будуть зобов'язані визнавати витрати на відсотки за зобов'язанням 
по оренді окремо від витрат по амортизації активу в формі права користування. 
Орендарі також повинні будуть переоцінювати зобов'язання по оренді при настанні певної події 
(наприклад, зміну термінів оренди, зміні майбутніх орендних платежів в результаті зміни індексу 
або ставки, що використовуються для визначення таких платежів). У більшості випадків орендар 
буде враховувати суми переоцінки зобов'язання по оренді в якості коригування активу в формі 
права користування. 
Порядок обліку для орендодавця відповідно до МСФЗ (ІFRS) 16 практично не змінюється в 
порівнянні з діючими в даний момент вимог МСФЗ (ІAS) 17. Орендодавці будуть продовжувати 
класифікувати оренду, використовуючи ті ж принципи класифікації, що і в МСФЗ (ІAS) 17, 
виділяючи при цьому два види оренди: операційну і фінансову. 
Крім цього, МСФЗ (ІFRS) 16 вимагає від орендодавців і орендарів розкриття більшого обсягу 
інформації в порівнянні з МСФЗ (ІAS) 17. 
МСФЗ (ІFRS) 16 набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або 
після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати, але не раніше дати застосування 
організацією МСФЗ (ІFRS) 15. Орендар має право застосовувати даний стандарт з використанням 
ретроспективного підходу або модифікованого ретроспективного підходу. Перехідні положення 
стандарту передбачають певні звільнення. 
У 2018 році Товариство продовжить оцінювати можливий вплив МСФЗ (ІFRS) 16 на свою 
консолідовану фінансову звітність. 
Поправки до МСФЗ (І AS) 40 «Переведення інвестиційної нерухомості з категорії в категорію» 
Поправки роз'яснюють, коли організація повинна переводити об'єкти нерухомості, включаючи 
нерухомість, що знаходиться в процесі будівництва або розвитку, в категорію або з категорії 
інвестиційної нерухомості. У поправках зазначено, що зміна характеру використання відбувається, 
коли об'єкт нерухомості починає або перестає відповідати визначенню інвестиційної нерухомості, 
і існують свідоцтва зміни характеру його використання. Зміна намірів керівництва щодо 
використання об'єкта нерухомості саме по собі не свідчить про зміну характеру його 
використання. Організації повинні застосовувати дані поправки перспективно щодо змін 
характеру використання, які відбуваються на дату початку річного звітного періоду, в якому 
організація вперше застосовує поправки, або після цієї дати. Організація повинна повторно 
проаналізувати класифікацію нерухомості, утримуваної на цю дату, і, у разі необхідності, 
здійснити переведення нерухомості для відображення умов, які існують на цю дату. Допускається 
ретроспективне застосування відповідно до МСФЗ (ІAS) 8, але тільки якщо це можливо без 
використання більш пізньої інформації. Поправки набувають чинності для річних періодів, що 
починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати за 
умови розкриття даного факту. Товариство буде застосовувати дані поправки, коли вони 
вступлять в силу. Однак оскільки поточна діяльність Товариства відповідає вимогам роз'яснення, 
Товариство не очікує, що роз’яснення вплине на її фінансову звітність. 
Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2014-2016 рр. (випущені в грудні 2016 року) 
Дані удосконалення включають такі: 



МСФЗ (ІFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» - видалення 
короткострокових звільнень для організацій, що вперше застосовують МСФЗ 
Короткострокові звільнення, передбачені пунктами E3-E7 МСФЗ (ІFRS) 1, були видалені, оскільки 
вони виконали свою функцію. Дані поправки вступають в чинності 1 січня 2018 р Дані поправки 
не застосовуються до Товариства, оскільки Товариство вже готує свою фінансову звітність за 
МСФЗ. 
МСФЗ (ІAS) 28 «Інвестиції в асоційовані організації та спільні підприємства» - Роз'яснення того, 
що рішення оцінювати об'єкти інвестиції за справедливою вартістю через прибуток або збиток має 
прийматися окремо для кожної інвестиції 
Поправки роз'яснюють наступне: 
• Організація, яка спеціалізується на венчурних інвестиціях, або інша аналогічна організація може 
прийняти рішення оцінювати інвестиції в асоційовані організації та спільні підприємства за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток. Таке рішення приймається окремо для кожної 
інвестиції при первісному визнанні. 
• Якщо організація, яка сама не є інвестиційною організацією, має частку участі в асоційованій 
організації або спільному підприємстві, що є інвестиційними організаціями, то при застосуванні 
методу участі в капіталі така організація може вирішити зберегти оцінку за справедливою 
вартістю, застосовану її асоційованої організацією або спільним підприємством, що є 
інвестиційними організаціями, до своїх власних часток участі в дочірніх організаціях. Таке 
рішення приймається окремо для кожної асоційованої організації або спільного підприємства, що 
є інвестиційними організаціями, на більш пізню з таких дат: (а) дату первісного визнання 
асоційованої організації або спільного підприємства, що є інвестиційними організаціями; (b) дату, 
на яку асоційована організація або спільне підприємство стають інвестиційними організаціями; і 
(c) дату, на яку асоційована організація або спільне підприємство, що є інвестиційними 
організаціями, вперше стають материнськими організаціями. 
Дані поправки застосовуються ретроспективно і набувають чинності 1 січня 2018 р Допускається 
застосування до цієї дати. Якщо організація застосує дані поправки до більш раннього періоду, 
вона повинна розкрити цей факт. Товариство не очікує, що роз'яснення вплине на його фінансову 
звітність.  
Роз'яснення КТМФЗ (ІFRІC) 22 «Операції в іноземній валюті та попередня оплата». 
У роз'ясненні пояснюється, що датою операції для цілей визначення обмінного курсу, який 
повинен використовуватися при первісному визнанні активу, витрати або доходу (або його 
частини) у разі припинення визнання немонетарного активу або немонетарного зобов'язання, що 
виникають в результаті вчинення або отримання попередньої оплати, є дата, на яку організація 
спочатку визнає немонетарний актив або немонетарні зобов'язання, що виникають в результаті 
вчинення або отримання попередньої оплати. У разі декількох операцій вчинення або отримання 
попередньої оплати організація повинна визначати дату операції для кожної виплати або 
отримання попередньої оплати. Організації можуть застосовувати це роз'яснення ретроспективно. 
В якості альтернативи організація може застосовувати роз'яснення перспективно по відношенню 
до всіх активів, витрат і доходів в рамках сфери застосування роз'яснення, спочатку визнаних на 
зазначену дату або після неї: 
(і) початок звітного періоду, в якому організація вперше застосовує дане роз'яснення; або 
(іі) початок попереднього звітного періоду, представленого в якості порівняльної інформації у 
фінансовій звітності звітного періоду, в якому організація вперше застосовує дане роз'яснення. 
Роз'яснення вступає в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї 
дати. Допускається застосування до цієї дати за умови розкриття даного факту. Однак оскільки 
поточна діяльність Товариства відповідає вимогам роз'яснення, Товариство не очікує, що воно 
вплине на його фінансову звітність. 
Роз'яснення КТМФЗ (ІFRІC) 23 «Невизначеність щодо правил обчислення податку на прибуток» 
Роз'яснення розглядає порядок обліку податку на прибуток, коли існує невизначеність податкових 
трактувань, що впливає на застосування МСФЗ (ІAS) 12. Роз'яснення не застосовується до 
податків або зборів, які не належать до сфери застосування МСФЗ (ІAS) 12, а також не містить 
особливих вимог, що стосуються відсотків і штрафів, пов'язаних з невизначеними податковими 
трактуваннями. Зокрема, роз'яснення розглядає наступні питання: 
• чи розглядає організація невизначені податкові трактування окремо; 



• допущення, які організація робить щодо перевірки податкових трактувань податковими 
органами; 
• як організація визначає оподатковуваний прибуток (податковий збиток), податкову базу, 
невикористані податкові збитки, невикористані податкові пільги і ставки податку; 
• як організація розглядає зміни фактів і обставин. 
Організація повинна вирішити, чи розглядати кожне невизначене податкове трактування окремо 
або разом з однією або декількома іншими невизначеними податковими трактуваннями. 
Необхідно використовувати підхід, який дозволить з більшою точністю передбачити результат 
розв’язання невизначеності. Роз'яснення вступає в силу для річних періодів, що починаються 1 
січня 2019 року або після цієї дати. Допускаються певні звільнення при переході. Товариство буде 
застосовувати роз'яснення з дати його вступу в силу. Товариство не очікує, що роз'яснення вплине 
на його фінансову звітність. 

Основною продукцією ПрАТ «АвтоКрАЗ» є вантажні автомобілі, серед яких самоскиди, бортові 
автомобілі, сідельні тягачі, лісовози, сортиментовози, автомобільні шасі, на які встановлюються 
автоцистерни і паливозаправники, різноманітне устаткування для нафтового комплексу, 
гірничовидобувної промисловості, лісопромислової галузі, для будівництва, дорожнього і 
комунального господарства, збройних сил.  
Автомобілі займають близько 90% в загальному обсязі продукції, яка виготовляється 
підприємством.  
За 2017 рік було виготовлено 629 одиниць автомобільної техніки, в якій найбільшу частку - 43% - 
займають бортові автомобілі. Автомобільних шасі під установку спеціальних надбудов було 
виготовлено 35%, тягачів – 19%, самоскидів – 3% від загального обсягу виробництва автомобілів. 
Виручка від реалізації автомобілів за звітний рік складає 945 млн. грн. чи 90% в загальному обсязі 
реалізованої продукції. 
Ціни на автомобільну техніку залежать від конкретної моделі. Найпопулярнішими для споживачів 
в звітному році були бортові автомобілі, середня ціна реалізації на які склала 51 тис. дол. США 
(без ПДВ).  
Крім автомобілів, ПрАТ «АвтоКрАЗ» виготовляє інші види продукції, які займають менше 10% в 
річному доході від реалізації. Так, обсяг реалізації запасних частин до автомобілів КрАЗ склав 64 
млн. грн. чи 6%, продукція ливарного виробництва – 23 млн. грн. чи 2%, інша продукція та 
послуги - 16 млн. грн. чи 2% у загальному обсязі продажу.  
Загальний дохід від реалізації всіх видів продукції за 2017 рік - 1 млрд. 48 млн. грн., в тому числі 
експорт - 257 млн. грн., що складає 25% від загального обсягу реалізації.  
З метою максимального задоволення потреб споживачів підприємство постійно приділяє увагу 
удосконаленню конструкції автомобілів та розробці нових перспективних моделей. 
За звітний рік колективом підприємства були створені нові моделі спеціальних автомобілів: 
піротехнічна машина важкого типу за замовленням ДСНС; пожежні автомобілі з безкапотною 
чотиридверною кабіною; полегшене (п’ятитонне) шасі з колісною формулою 4х2, що призначене 
для монтажу установок промислового призначення та технологічного обладнання; техніка для 
сільського господарства: автотрактор для виконання транспортних і польових робіт та 
спецавтомобіль, призначений для транспортування і завантаження кормів для птахівницьких та 
тваринницьких ферм – спільні розробки з іншими українськими підприємствами.  
Особлива увага приділяється підприємством виробництву комунальної техніки, яка вже працює в 
багатьох містах і селищах України. Останні новинки, що були представлені на виставках у 
звітному році, це: екологічний автомобіль з газовим двигуном зі встановленим 
сміттєприбиральним обладнанням «Скіпліфт» та сміттєвоз з боковим завантаженням.  
Нові перспективні розробки обладнані сучасними двигунами з мінімальним рівнем викидів 
токсичних речовин та мають покращені техніко-економічні показники по витраті палива.  
Залежності виробництва продукції від сезонних змін немає.  
Ринок збуту автомобільної техніки КрАЗ визначається такими основними сегментами:- Україна – 
основними споживачами є силові структури, нафтогазовий та комунальний сектори економіки, у 
найближчі роки очікується збільшення обсягів продажу спецтехніки для дорожніх, комунальних 
та сільських підприємств; 
- країни ближнього зарубіжжя - продукція постачається в Грузію, Казахстан, Туркменістан та інші 
країни, де основними споживачами залишаються підприємства нафтогазового, будівельного, 



гірничо-рудникового та лісопромислового секторів; 
- країни далекого зарубіжжя – основними ринками збуту є країни Африки (Єгипет, Нігерія, Малі, 
Ефіопія) та Близького Сходу (ОАЕ, Іран).  
За 2017 рік було реалізовано 677 одиниць автомобільної техніки КрАЗ. Поставки автомобілів 
здійснювалися на такі ринки збуту: 
- внутрішній ринок – 80% від загального обсягу продажу; 
- країни ближнього зарубіжжя – 12%; 
- країни далекого зарубіжжя – 8%.  
На внутрішній ринок та ринок країн СНД поставки автомобілів споживачам здійснюються: 
- за окремими договорами;  
- через дилерську мережу; 
- через виграні тендери. 
Збут продукції на ринок РФ здійснюється дистриб’ютором. Дилерська мережа ТОВ "РусКрАЗ" 
налічує 14 центрів які розміщені в великих містах Російської Федерації. 
На ринок далекого зарубіжжя. Поставка здійснюється згідно прямим договорам. 
На внутрішній ринок та ринок країн СНД поставки автомобілів споживачам здійснюються 
наступними методами: 
- Холодні телефонні дзвінки; 
- Участь у тендерах; 
- Направлення комерційних пропозицій; 
- Виставки; 
- Інтернет портал; 
- Зустрічі та конференції. 
Залежність збуту продукції від сезонних змін характеризується наступними фактами:  
- у ? півріччі визначається невеликий об’єм продажів. За умов формування та затвердження 
бюджетів державних установ, великих підприємств та промислових холдингів укладаються 
договори на поточний рік. 
- у ІІ півріччі відбувається виконання замовлень та контрактів, обсяг продажів значно 
збільшується у порівнянні з першим півріччям.  
Підприємство здійснює виробничі зв'язки по закупівлі матеріальних ресурсів з великою кількістю 
підприємств України, країн близького та далекого зарубіжжя (понад 500 підприємств). 
Із загальної кількості постачальників – приблизно 85% розташовані на території України, інші - в 
країнах близького та далекого зарубіжжя: Білорусі, Латвії, Литві, Словаччині, Туреччині, Франції, 
Германії, Китаї. 
Основна частина українських постачальників розташована в областях: Полтавській, Донецькій, 
Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Київській (на відстані до 500 км від Кременчука), що 
при розвинутій системі автомобільних доріг і залізниць не створює проблем у транспортуванні та 
доставці продукції. 
З постачальниками матеріалів та комплектуючих напівфабрикатів підприємство має довгострокові 
прямі угоди на поставку продукції і тільки в деяких випадках співпрацює з посередниками. 
Зростання валютних курсів відобразилося на ціновій політиці постачальників ПрАТ «АвтоКрАЗ», 
ціни на матеріальні ресурси протягом 2017 року знову зросли: вартість матеріалів збільшилася на 
31%, комплектуючих виробів - на 16% у середньому за рік. Ураховуючи збільшення собівартості 
продукції, ПрАТ «АвтоКрАЗ» застосовує гнучку цінову політику з метою недопущення втрати 
позицій на ринках збуту. 
Доступність імпортної сировини буде зберігатися в 2018 році, при умові стабільності її ринкової 
вартості. 
Ризики, пов’язані з господарською діяльністю ПрАТ “АвтоКрАЗ” і галуззю, в якій працює 
підприємство:  
- Подальше зростання валютних курсів і, як наслідок, значне підвищення цін на матеріальні 
ресурси може збільшити собівартість готової продукції та знизити прибуток від її реалізації. За 
2017 рік зростання валютних курсів викликало подорожчання матеріалів на 31%, комплектуючих 
виробів - на 16%. Така ситуація призводить до вимушеного збільшення цін на автомобілі КрАЗ і 
не сприяє нарощенню обсягів виробництва та реалізації продукції через цінову 
неконкурентоздатність на ринках збуту. Для виходу з цієї ситуації підприємство застосовує гнучку 



цінову політику з метою максимального збереження своїх позицій на конкретному ринку збуту.  
- Подальша неможливість постачань продукції на російський ринок через міждержавний конфлікт 
призводе до втрати достатньо ємного ринку збуту та зниження обсягів виробництва і реалізації 
продукції. Російський ринок збуту довгий період був ключовим для ПрАТ «АвтоКрАЗ»: до 2013 
року постачання в Росію складали понад 50% від річного загального обсягу реалізації продукції 
КрАЗ, за період 2013-2015 р.р. – знизились до 10% від річного обсягу. Для недопущення 
загального падіння обсягів виробництва через припинення постачань в Росію, збутові підрозділи 
ПрАТ «АвтоКрАЗ» активізували діяльність з пошуку нових ринків збуту. Так, в останні три роки 
значно збільшилися постачання на внутрішній ринок, були здійснені поставки як для традиційних 
іноземних партнерів, так і нових країн – споживачів.  
- Значний знос основних фондів негативно впливає на господарську діяльність підприємства, його 
фінансовий стан та перспективи розвитку, так як фізично зношене обладнання не дозволяє суттєво 
нарощувати обсяги виробництва. З 2005 року ПрАТ «АвтоКрАЗ» почало активно здійснювати 
технічне переозброєння виробництва та впроваджувати енергозберігаючі технології. І хоча в 
останні роки у зв’язку з тривалою фінансово-економічною кризою підприємство було змушене 
значно зменшити обсяг фінансування на вказані цілі, але впровадження заходів в цьому напрямку 
продовжується. 
- Зниження цін у конкурентів може призвести до зниження обсягів реалізації продукції КрАЗ і 
негативно вплине на фінансові результати діяльності підприємства. Для попередження такої 
ситуації маркетингові та збутові служби ПрАТ «АвтоКрАЗ» проводять оцінку та аналіз 
конкурентного середовища на кожному окремому ринку збуту та застосовують гнучку цінову 
політику, що дозволяє зберегти позиції на важливих для підприємства ринках.  
- Погіршення економічної кризи в Україні та відтік робочої сили в інші країни може негативно 
вплинути на діяльність підприємства, але ПрАТ «АвтоКрАЗ» приймає всі можливі заходи щодо 
подолання проблем. В останні роки підприємству непросто було здійснювати свою виробничу 
діяльність: доводилося переорієнтовуватися з російських постачань матеріальних ресурсів на 
закупку їх альтернативи в інших країнах, працювати в умовах введення валютних обмежень і 
кризи в банківській системі, враховувати інші чинники в своїй роботі, при цьому виконувати всі 
свої зобов’язання перед споживачами. Для запобігання дефіциту робочої сили підприємство 
проводить кадрову політику, яка націлена на збереження основного колективу та розвиток 
кадрового потенціалу (мотивація і стимулювання персоналу з індивідуальним підходом, навчання 
другим професіям, постійне підвищення кваліфікації кадрів та ін.).  
ПрАТ «АвтоКрАЗ» - підприємство, що відноситься до галузі машинобудування, спеціалізація – 
автомобілебудування. 
Автомобілебудування вважається однією з провідних галузей економіки країни, тому що 
забезпечує найбільшу питому частку зайнятості населення (на 1 працівника автомобілебудування 
приходиться 7-8 працівників суміжних галузей та сфери збуту і технічного обслуговування). Але в 
Україні автомобілебудування розвинуто непропорційно по відношенню до інших галузей 
(наприклад, металургії чи енергетики). На це вплинула загальна економічна криза в останні роки, 
проблем також додала складна ситуація в країні в 2014-2017 р.р., в результаті чого галузь зазнала 
значного занепаду. Підприємства автомобілебудування, які ще вижили, знаходять шляхи 
подолання кризових явищ та працюють над підвищенням конкурентоздатності своєї продукції для 
виходу на нові ринки збуту. Ключову роль в підвищенні конкурентоздатності галузі в цілому 
відіграє технічний рівень виробництва і його основний компонент: технологічне обладнання, яке 
повинно досягати рівня кращих закордонних компаній. Вказаний напрямок залишається 
актуальним для вітчизняних підприємств автомобілебудування, в тому числі і для ПрАТ 
"АвтоКрАЗ". 
З продукцією ПрАТ «АвтоКрАЗ» на ринках збуту конкурують вантажні автомобілі багатьох 
виробників, які можливо об’єднати в окремі групи.  
До першої групи можна віднести автомобілі виробників країн близького зарубіжжя (МАЗ, КамАЗ, 
УралАЗ), що знаходяться в одній стратегічній групі з автомобілями КрАЗ (по співвідношенню 
«ціна / якість»).  
До другої групи відносяться вантажні автомобілі китайських, корейських та індійських виробників 
на ринках країн Азії та Африканського регіону. Автомобілебудівні підприємства цих країн за 
рахунок великого внутрішнього попиту випускають техніку в значно більшій кількості, - це 



дозволяє їм максимально використовувати демпінг цін, що і робить їх ключовими гравцями на 
ринку вантажного автомобілебудування. 
До третьої групи відносяться автомобілі таких світових компаній-лідерів в області вантажного 
автомобілебудування, як "Daіmler AG" (Mercedes, Freіghtlіner, Mіtsubіshі, Western Star), "SCANІA", 
"ІVECO", "MAN", "DAF", а також американських, японських і південнокорейських фірм, 
основними ринками для яких були Західна Європа, Японія, Північна Америка. В останні роки 
конкурентна боротьба між вказаними виробниками різко загострилася, цьому сприяло падіння 
попиту на основних ринках збуту. Це змушує їх шукати нові ринки в Південно-Східній Азії, 
Східній Європі, країнах СНД, Африці, тобто там, де позиції ПрАТ «АвтоКрАЗ» традиційно сильні. 
Ці виробники намагаються адаптувати свою продукцію до умов і потреб зазначених ринків 
(наприклад, розробляють більш дешеві моделі). 
До четвертої групи можна віднести старі автомобілі виробництва компаній третьої з 
перерахованих груп.  
Головними конкурентами ПрАТ «АвтоКрАЗ» на основних ринках збуту виступають представники 
першої групи: ПАТ «КамАЗ» (Росія), ВАТ «МАЗ» (Білорусь), ВАТ «АЗ Урал» (Росія). По своїм 
технічним характеристикам, типажу, області використання продукція даних підприємств є 
аналогом автомобілів КрАЗ. Це зобов'язує ПрАТ «АвтоКрАЗ» постійно займатися питаннями 
підвищення якості продукції й оновлення модельного ряду автомобілів КрАЗ.  
Продукція КрАЗ в порівнянні з автомобілями основних конкуруючих фірм має багато переваг. 
Автомобілі КрАЗ мають підвищену прохідність і вантажопідйомність; відрізняються високими 
технічними показниками, а саме: підвищеним коефіцієнтом запасу міцності, високим рівнем 
ремонтопридатності і надійністю. Такий результат досягається виготовленням деталей автомобіля 
спеціальним чином: високоміцні лонжерони рами - з гаряче штампувального швелера, підсилені 
поперечини рами – з марганцевистої сталі та ін.  
В автосамоскидах балансуюча важільна система підіймання кузова є одночасно системою 
стабілізації кузова. Наявність шин великого розміру, а також роздавальна коробка (на окремих 
моделях автомобіля) дозволяє рухатись автомобілям КрАЗ на складних ділянках дороги та по 
бездоріжжю. Позитивну роль відіграє наявність в автомобілях КрАЗ міжмостового диференціалу 
роздавальної коробки, а також міжколісного блокування ведучих мостів. Необхідно також 
відзначити велику уніфікацію вузлів і деталей автомобіля КрАЗ. 
ПрАТ «АвтоКрАЗ» на ринках різних країн займає свою нішу та постійно працює над її 
збільшенням. В 2017 році підприємству вдалося суттєво наростити поставки на внутрішній ринок 
– на 50% у порівнянні з рівнем попереднього року. 
Довгострокові плани розвитку ПрАТ «АвтоКрАЗ» спрямовані на подальше нарощування обсягів 
виробництва та продажу автомобілів КрАЗ до 5 тисяч одиниць у рік, що збільшить обіг 
підприємства і дозволить більш ефективно використовувати потужності.  
У зв’язку з тим, що конкуренція на ринку великовантажних автомобілів залежить від розвитку 
сервісної мережі та підвищення якості послуг, а виробництво автотехніки переходить на більш 
високий рівень, плани розвитку підприємства передбачають: 
- оновлення номенклатурного ряду автомобілів КрАЗ, підвищення їх технічного рівня, якості з 
урахуванням сучасних екологічних вимог, розробку автомобілів спеціального призначення, що не 
мають аналогів; 
- розвиток маркетингової політики та мережі збуту, що дасть можливість збільшити обсяги 
реалізації продукції як на внутрішній ринок, так і на експорт; 
- реалізацію інвестиційних планів технічного переозброєння і модернізації основних засобів та 
створення сучасного виробничого процесу. 
З метою підвищення рівня доходності продажу продукції ПрАТ «АвтоКрАЗ» націлене і в 
подальшому орієнтуватися на зміни кон’юнктури ринку, здійснювати постійний контроль за 
рівнем витрат на виробництво та реалізацію, а також використовувати гнучку та обґрунтовану 
асортиментну політику в питаннях випуску та продажу продукції.  

За останні п’ять років капітальні інвестиції ПрАТ «АвтоКрАЗ» склали понад 16 млн. грн., які були 
направлені на: 
- капітальне будівництво – 2%; 
- закупівлю нового обладнання та модернізація діючого – 81%; 
- придбання транспортних засобів – 6%; 



- інші матеріальні активи (електроустаткування, інвентар та ін.) – 11%. 
Джерело фінансування інвестицій - власні кошти підприємства. 
В докризовий період (до 2009 року) ПрАТ «АвтоКрАЗ» направляло на вказані цілі значно більші 
обсяги інвестицій, але через вплив кризових факторів підприємство в останні роки відчуває 
дефіцит коштів і тому заплановані обсяги вимушене зменшити.  
Відчуження активів за останні п’ять років склало 6 млн. грн. і відбулося за рахунок продажу 
майна, що не використовувалося у виробництві. 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого 
органу, афілійованими особами, між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, 
відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової 
ради або членами виконавчого органу, з іншого боку, протягом звітного року не укладались. 

Основні засоби підприємства обліковуються по первісній вартості, що збільшується на суму 
покращень та зменшується на суму зносу.  
Первісна вартість основних засобів ПрАТ «АвтоКрАЗ» на 31.12.2017 року складає 4 954 млн. грн., 
значну частку в якій займають машини та обладнання – біля 80% та виробничі споруди – понад 
15%. 
Крім того, підприємство має інвестиційну нерухомість, первісна вартість якої на 31.12.2017 року 
складає 15 млн. грн.  
У зв’язку з тим, що виробничі потужності підприємства за останні роки використовуються не 
більше, чим на 25%, фізичний знос обладнання по окремим групам коливається від 35% до 75%. 
Підприємство повністю забезпечено виробничими фондами, але для покращення якості 
виготовляємої продукції та виробництва нових моделей автомобілів ПрАТ «АвтоКрАЗ» проводе 
активну роботу з модернізації основних засобів, придбання сучасного обладнання та 
впровадження новітніх технологій. За 2005-2017 р.р. на ці цілі було витрачено близько 148 млн. 
грн., і в плани підприємства входить подальше технічне переозброєння виробництва та 
впровадження енергозберігаючих технологій. 
Проектна потужність ПрАТ «АвтоКрАЗ» при однозмінному режимі роботи, по якому працює 
підприємство, - 7250 автомобілів на рік.  
Використання виробничих потужностей за 2017 рік склало 9% і зменшилося у порівнянні з 
попереднім роком через падіння обсягів виробництва продукції. Причина такої ситуації - перехід 
на застосування нових двигунів, які суттєво відрізняються від тих, що використовувались раніше 
(завод переорієнтувався з російських постачань на закупку двигунів виробництва інших країн). 
Виконання цієї задачі вимагало багато зусиль і часу від технічних та виробничих служб заводу. 
Нові розробки, конструкції, доопрацювання – все це потрібно було здійснити, щоб досягти 
наміченої цілі по заміні двигунів і виконати замовлення споживачів. 
Поступове зростання обсягів виробництва автомобілів, що планується у найближчі роки, 
підвищить коефіцієнт використання виробничих потужностей. 
Основні засоби підприємства знаходяться на виробничих площах Кременчуцького автомобільного 
заводу, загальна площа якого складає 139 га. 
Площа території в межах загорожі – 131 га. 
Коефіцієнт забудівлі території заводу - 67,3%. 
Питанням утримання активів підприємства займаються структурні підрозділи: відділ капітального 
будівництва (будівлі та споруди) та обслуговуюче виробництво (машини та обладнання).  
Поточні та капітальні ремонти основних засобів здійснюються господарським і підрядним 
способами. Підрядні організації виконують ті роботи, на виконання яких підприємство не має 
ліцензій. 
В 2017 році на утримання активів було витрачено близько 29 млн. грн. (з урахуванням заробітної 
плати ремонтних служб). 
В 2018 році передбачається витратити близько 8 млн. грн., які будуть направлені:  
- на закупівлю та модернізацію обладнання в агрегатному та складальному виробництвах; 
- на модернізацію обладнання в ливарному виробництві; 
- на заходи з енергозбереження; 
- на підготовку виробництва та будівельно-монтажні роботи. 
Всі інвестиції будуть здійснюватися за рахунок власних коштів підприємства. 



Фінансування вказаних напрямків направлене на заміну фізично зношеного обладнання, 
удосконалення виробництва та розшивку «вузьких місць». 

Проблемними аспектами діяльності ПрАТ «АвтоКрАЗ» є: 
- нестабільна економічна ситуація в Україні, в умовах якої підприємству непросто здійснювати 
свою виробничу діяльність (різке коливання валютних курсів, постійне подорожчання 
матеріальних ресурсів та енергоносіїв, обмеження на валютні операції, пошук альтернативних 
постачань через втрату постачальників на сході країни та інші чинники і проблеми, які 
підприємство повинно враховувати і долати в своїй роботі);  
- відсутність на території України достатньої кількості акредитованих за міжнародними нормами 
технічних служб та випробувальних центрів ускладнює для вітчизняних виробників 
підтвердження відповідності вироблених транспортних засобів вимогам обов’язкових технічних 
приписів при проведенні сертифікації; це змушує виробників проводити певний об’єм 
випробувань за кордоном та самостійно займатися в країнах Європи пошуком технічних служб, 
що акредитовані на проведення випробувань відповідно до технічних приписів (створення на 
території України комплексної уніфікованої національної випробувальної бази з наявністю 
окремих філій в різних регіонах та залученням до цієї діяльності філій відомих Європейських 
технічних служб дозволить створити сприятливі умови для проведення випробувань вантажних 
автомобілів, значно прискорити проведення процедури сертифікації продукції, що підвищить 
конкурентоспроможність продукції національних виробників); 
- відсутність державної підтримки вітчизняних виробників у питанні інноваційної діяльності 
(виробникам автомобільної продукції через дефіцит власних коштів і високу вартість нововведень 
необхідна допомога у фінансуванні інноваційної діяльності; також впровадження заходів по 
забезпеченню тісної взаємодії науково-дослідних організацій і підприємств автомобілебудування з 
науковими установами України з метою вирішення проблем створення нових матеріалів і 
технологій дасть можливість автомобільної галузі вийти на новий рівень розвитку).  
ПрАТ «АвтоКрАЗ», як і інші вітчизняні підприємства, здійснює свою діяльність згідно чинного 
законодавства України, яке характеризується частими змінами і тому створює для підприємств 
складнощі через нестабільність умов господарювання. 
В останні роки, в умовах загострення кризи в країні, через виникнення ряду проблем державою 
були введенні деякі зміни та обмеження в діяльності підприємств (наприклад, обмеження при 
здійсненні валютних операцій, збільшення строків купівлі іноземної валюти і т.д., що 
заморожувало обігові кошти підприємств, посилювало їх дефіцит, затримувало імпортні закупівлі 
матеріальних ресурсів). Ці зміни та обмеження пізніше були переглянуті, рішення по ним були 
прийняті більш сприятливі для діяльності підприємств, бо включали менш жорсткі вимоги. Але 
деякі питання залишаються відкритими. Так, існує зобов’язання для підприємств при отриманні 
валютного платежу за продукцію, значний відсоток від нього направляти на обов’язковий продаж 
на міжбанківському валютному ринку України (50%). Такі вимоги призводять до нестачі власних 
валютних коштів у підприємств для закупівлі імпортних матеріальних ресурсів, тому ПрАТ 
«АвтоКрАЗ» звертається до відповідних органів з проханням послабити вимоги для вітчизняних 
виробників. 

Протягом звітного року емытентом було сплачено штрафів та компенсацій за порушення чинного 
законодавства на загальну суму 939 875,59грн., в тому числі: 
1. ГУ ДКСУ у Полтавській області - сплата штрафної санкції за несвоєчасну сплату узгодженого 
податкового зобов'язання по орендній платі за землю за січень 2017 р. - 155 447,73 грн. 
2. ГУ ДКСУ у м. Києві - сплата пені за порушення термінів розрахунків у сфері ЗЕД по акту 
перевірки № 485/28-10-14-02/05808735 від 15.03.2017р. - 6 138,77 грн. 
3. КФ ПАТ "Полтаваобленерго" - сплата пені по рішенню Господарського суду Полтавської 
області № 917/2047/16 від 14.03.2017р.- 300 000,00 грн. 
4. ТОВ "СЕВЕРСТАЛЬ ДИСТРИБУЦІЯ" - сплата штрафу в розмірі - 327 835,55 грн. та витрат по 
сплаті судового збору в розмірі - 10 462,38 грн. по рішенню Господарського суду Полтавської 
області № 917/170/17 від 18.04.2017р. - 338 297,93 грн. 
5. Головне територільне управління юстиції у Полтавській області 
сплата штрафу по наказу Господарського суду м. Києва №910/17809/15 від 06.10.2015р. - 139 
991,16 грн. 



Фінансова політика ПрАТ «АвтоКрАЗ» будується на: 
- отриманні передплати за продукцію, яка постачається на всі ринки збуту (тільки при поставках в 
країни далекого зарубіжжя в окремих випадках використовується акредитивна форма оплати); 
- використанні фінансових схем продажу автомобілів КрАЗ в кредит і лізинг по Україні; 
- ефективному управлінні фінансовими ресурсами та посиленні контролю за грошовими потоками 
через систему бюджетування.  
В останні роки у зв’язку з економічною кризою фінансовий стан ПрАТ «АвтоКрАЗ» був 
нестабільним. На протязі цього періоду підприємство постійно відчувало дефіцит обігових коштів. 
Показники ліквідності, розраховані на кінець 2017 року, вказують, що підприємство має 
недостатні обсяги джерел покриття своїх поточних зобов’язань, але коефіцієнт швидкої 
ліквідності відповідає нормативному значенню. 
Основним напрямком покращення ліквідності підприємства продовжує залишатися поступове 
нарощення обсягів виробництва та реалізації продукції, що дозволить ПрАТ «АвтоКрАЗ» 
стабілізувати свій фінансовий стан.  

У 2017 році емітентом було укладено близько 479 нових договорів та додаткових угод на 
постачання автомобілів КрАЗ та запасних частин до них. В зв’язку з великим завантаження 
виробництва, на протязі 2017 року не виконано 59 договорів на загальну суму більше як 546 млн. 
грн.  

У 2018 році ПрАТ «АвтоКрАЗ» планує значно збільшити обсяги виробництва і реалізації 
автомобілів до 1200 одиниць за рахунок утримання позицій на внутрішньому ринку та збільшення 
замовлень на експорт. Основним ринком збуту автомобілів залишиться внутрішній ринок - 
українські поставки плануються в обсязі близько 800 автомобілів, що складає 66% у загальному 
обсязі реалізації. Поставки на експорт передбачається збільшити до 34% проти 19% у минулому 
році.  
В українських поставках, запланованих на 2018 рік, значну питому вагу займають замовлення для 
державних структур України - 41%. Планується значно збільшити поставки автомобілів для 
комунальних підприємств - у 4 рази у порівнянні з 2017 роком.  
Виконання запланованих показників у 2018 році призведе до значного збільшення доходу від 
реалізації продукції, основну питому вагу – 95% в якому складає автомобільна техніка, що 
призведе до покращення фінансового результату діяльності підприємства.  
Протягом 2018 року будуть продовжені роботи по адаптації силових агрегатів екологічного рівня 
Євро-6, створенню перспективних моделей автомобільної техніки, якими зацікавлені споживачі, 
при цьому особлива увага буде приділена розширенню лінійки спецтехніки для потреб української 
армії та лінійки перспективного покоління компактних вантажівок для комунальних потреб країни 
з метою імпортозаміщення та розширення присутності на ринках. 
Також будуть продовжені роботи по вдосконаленню системи менеджменту якості відповідно до 
вимог стандарту ІATF 16949:2016, який у 2018 році замінить ІSO/TS 16949:2009. Збільшення 
обсягу вимог до системи в новому стандарті забезпечить новий рівень вдосконалення з акцентом 
на попередження дефектів і зменшення втрат у поставках, що позитивно вплине на якість 
продукції та допоможе підприємству вистояти в конкурентній боротьбі. 
Позитивно на діяльність ПрАТ «АвтоКрАЗ» у майбутньому можуть вплинути такі істотні 
фактори, як: 
- посилення бюджетної підтримки автомобілебудування шляхом залучення вітчизняних 
виробників до виконання загальнодержавних програм (будівництво доріг, розвиток 
інфраструктури та ін.) в обсязі не менше 50% від загальної потреби в рамках програми; 
- передбачення державних лізингових програм фінансування придбання представниками малого та 
середнього бізнесу вантажних автомобілів тільки вітчизняного виробництва; 
- скасування сплати ввізного мита на імпортні матеріали та комплектуючі вироби для 
національних виробників транспортних засобів із повним технологічним циклом виробництва, що 
суттєво знизить витрати на виробництво та зробить продукцію більш конкурентоспроможною на 
ринках збуту; 
- збільшення платоспроможності внутрішнього ринку, що призведе до збільшення обсягів 
продажу. 



Питаннями технічної політики на підприємстві займаються технічні служби, які підпорядковані 
Заступнику генерального директора - технічному директору.  
Щорічно на підприємстві розробляються основні напрямки технічного переоснащення 
виробництва на запланований період. Ці напрямки затверджуються на науково-технічній нараді і 
складаються з чотирьох розділів: заходи по нарощуванню потужностей, плани по дослідно-
конструкторським роботам та науково-дослідницьким розробкам, графіку ремонту та модернізації 
обладнання і плану заходів по енергозбереженню. 
Пріоритетним напрямком дослідно-конструкторських робіт та науково-дослідницьких розробок є 
підвищення конкурентоспроможності автомобілів КрАЗ, що включає в себе питання розробки 
нових транспортних засобів та впровадження їх у виробництво, що дозволяє постійно 
розширювати ринки збуту продукції підприємства. 
За 2005-2017 р.р. ПрАТ «АвтоКрАЗ» на технічне переозброєння виробництва та впровадження 
енергозберігаючих технологій витратило біля 148 млн. грн. Ці кошти були спрямовані на 
придбання сучасного обладнання, що дозволило в агрегатному та складальному виробництвах 
підприємства впровадити новітні технології. Заходи з енергозбереження, які реалізовувалися в 
останні роки, були спрямовані на створення локальних систем опалення у виробничих 
приміщеннях та закупівлю обладнання, використання якого дало значну економію з 
електроенергії. 
Крім того, підприємством направляються значні суми на проведення поточних і капітальних 
ремонтів виробничих споруд та обладнання – у середньому 23 млн. грн. на рік. 
Для виходу на нові ринки збуту та з метою задоволення потреб споживачів ПрАТ «АвтоКрАЗ» 
постійно займається розробкою нової продукції - перспективних моделей автомобілів КрАЗ. 
Так, у звітному році була розроблена піротехнічна машина важкого типу КрАЗ-6322ПМ-В за 
замовленням Державної служби з надзвичайних ситуацій. Цей представник броньованої техніки 
призначений для оперативного прибуття до місця виявлення вибухонебезпечних предметів, 
перевезення спеціального майна, спорядження, вибухових речовин та засобів підриву, 
забезпечення робіт з розмінування, завантаження, розвантаження вибухонебезпечних предметів та 
їх транспортування на місце винищення. Такі піротехнічні спецмашини, що оснащені самим 
сучасним обладнанням, є актуальними на сході країни. 
Також було створене нове оригінальне шасі КрАЗ-6511Н2 колісної формули 6х2, що призначене 
для монтажу установок промислового призначення та технологічного обладнання. Це шасі 
вантажопідйомністю 18 тон по своїм технічним параметрам схоже на попередників, але є одна 
особливість - наявність задньої третьої підйомної вісі SAF Holland, наявність якої дозволить 
зменшити витрату палива і зносу автошин, коли автомобіль не завантажений. Після завантаження 
автомобіля, вісь опускається автоматично і автомобіль працює як трьохвісне шасі. 
Згідно технічним вимогам ДСНС, що були вказані в умовах значного тендеру, автозаводом 
виготовлено шасі підвищеної прохідності КрАЗ-5401НЕ (4х4) вантажопідйомністю 9,5 тон. Шасі 
призначено для монтажу різних спеціальних пристроїв, в даному випадку - для установки 
спецобладнання для гасіння пожеж АЦ-4-60. Дебют автомобіля відбувся на останніх спеціально-
тактичних навчаннях ДСНС, проведених на автозаводі. Оригінальність цього шасі полягає в тому, 
що вперше в ПрАТ «АвтоКрАЗ» на двохвісному повнопривідному всюдиході застосовується 
двохрядна чотирьохдверна шестимісна кабіна. 
У звітному періоді був створений новий представник лінійки безкапотних автомобілів - 
п’ятитонник КрАЗ-4501 з колісною формулою 4х2 - ще легший, менший і більш маневровий за 
своїх попередників. Шасі призначено для монтажу установок промислового призначення та 
технологічного обладнання. Тепер в арсеналі автозаводу є полегшені шасі КрАЗ-5401, 
вантажопідйомністю 12 т, 10 т, 9 т і 6 тон, а також п'ятитонник КрАЗ-4501. З такими автомобілями 
«АвтоКрАЗ» зможе забезпечити імпортозаміщення ринку України ефективними малотоннажними 
особливими автомобілями вітчизняного виробництва. 
Свої нові розробки «АвтоКрАЗ» протягом всього 2017 року активно демонстрував на 
спеціалізованих виставках. Всього за звітний період підприємство прийняло участь в 10-ти 
виставках по Україні та 4-х виставках за кордоном.  
За результатами виставки «Агро 2017», що проходила у Києві, Кременчуцький автозавод був 
відмічений найвищою нагородою – золотою медаллю – за спільну розробку з Національним 
науковим центром «Інститут механізації і електрифікації сільського господарства». На базі шасі 



КрАЗ-6322 була створена агроновація МЕЗ-330. Цей автотрактор може виконувати транспортні і 
польові роботи, зокрема, вносити добрива, обробляти землю, сіяти, захищати посіви, виконувати 
транспортно-перевантажувальні операції та інше. Ще однією новинкою, що була представлена на 
виставці «Агро 2017», став завантажувач сухих кормів ЗСК-Ф-15, змонтований на універсальному 
шасі КрАЗ-5401Н2. Це перший пілотний проект у співробітництві з українським машинобудівним 
підприємством ПрАТ «Завод Нежинсільмаш». Спецавтомобіль призначений для транспортування 
та завантаження кормів у зовнішні бункери птахівницьких та тваринницьких ферм. Може 
використовуватися і як транспортний засіб для безтарного перевезення зерна, комбінованого та 
гранульованого корму. Представлені новинки знайшли позитивний відгук та підтримку у 
вітчизняних фермерів і аграріїв.  
Також треба відмітити виставки, які були частиною всеукраїнських заходів з енергоефективності. 
На них «АвтоКрАЗ» представив комунальні машини, такі як: екологічний автомобіль з газовим 
двигуном КрАЗ-5401Н2 зі встановленим сміттєприбиральним обладнанням «Скіпліфт», машина 
дорожня комбінована на базі двохвісного самоскиду КрАЗ-5401С2, сміттєвоз КрАЗ-5401 з 
боковим завантаженням.  
Розширення модельного ряду новою перспективною технікою продовжується постійно, бо таку 
політику диктує сучасний ринок. 

Станом на кінець 2017 року ПрАТ «АвтоКрАЗ» є стороною наступних судових справ, за якими 
розглядаються позовні вимоги на суму 10 або більше відсотків вартості активів підприємства: 
1. За позовом ПАТ «Ощадбанк»: дата відкриття провадження 01.06.2016 р, зміст та розмір 
позовних вимог – стягнення заборгованості, 872 404 747,97 грн, заборгованість стягнуто в 
повному обсязі; 
2. За позовом ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит»: дата відкриття провадження 15.11.2016 р., сторони 
- ТОВ «Промінек», Фонд гарантування вкладів; зміст та розмір позовних вимог – звернення 
стягнення на предмет іпотеки, 160 549 289,00 грн., зупинене провадження у справі; 
3. За позовом ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит»: дата відкриття провадження 29.12.2016 р., сторони 
- Фонд гарантування вкладів; зміст та розмір позовних вимог – стягнення заборгованості, 941 565 
600,18 грн., заборгованість стягнуто в повному обсязі;  
4. За позовом ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит»: дата відкриття провадження 23.12.2016 р., сторони 
- Фонд гарантування вкладів; ПрАТ «ЗТФ «КрАЗ»; зміст та розмір позовних вимог – стягнення 
заборгованості, 232 425 898,47 грн., постановою Харківського апеляційного господарського суду 
від 03.04.2018 року залишено без змін рішення Господарського суду Полтавської області від 
06.12.2017 року стягнуто 231 779 914,86 грн. 
5. За позовом ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит»: дата відкриття провадження 26.12.2016 р., сторони 
Фонд гарантування вкладів; зміст та розмір позовних вимог – стягнення заборгованості, 455 789 
550,21 грн., заборгованість стягнуто частково у розмірі 434 800 977,58 грн.; 
6. За позовом ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит»: дата відкриття провадження 20.03.2017 р., сторони 
– ПАТ «Авторадіатор», Фонд гарантування вкладів; зміст та розмір позовних вимог – стягнення 
заборгованості, 230 375 315,97 грн., в Харківському апеляційному господарському суді, 
провадження зупинено для проведення експертизи; 
7. За позовом ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит»: дата відкриття провадження 23.12.2016 р., сторони 
- ПАТ «ТКШЗ», Фонд гарантування вкладів; зміст та розмір позовних вимог – стягнення 
заборгованості, 438 142 211,03 грн., розглядається в Господарському суді Запорізької області, 
провадження зупинено для проведення експертизи; 
8. За позовом ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит»: дата відкриття провадження 28.12.2016 р., сторони 
- ПАТ «ТКШЗ», Фонд гарантування вкладів; зміст та розмір позовних вимог – стягнення 
заборгованості, 217 111 905,68 грн., розглядається в Господарському суді Запорізької області, 
провадження зупинено для проведення експертизи; 

  

д/в 



XІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 
основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 
грн.) 

Орендовані основні засоби 
(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 
грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого 
призначення: 258999 246615 0 0 258999 246615 

будівлі та споруди 172724 164975 0 0 172724 164975 

машини та 
обладнання 80918 77326 0 0 80918 77326 

транспортні 
засоби 2611 1934 0 0 2611 1934 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 2746 2380 0 0 2746 2380 

2. Невиробничого 
призначення: 9755 9896 0 0 9755 9896 

будівлі та споруди 8818 8812 0 0 8818 8812 

машини та 
обладнання 29 73 0 0 29 73 

транспортні 
засоби 0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 
нерухомість 775 750 0 0 775 750 

інші 133 261 0 0 133 261 

Усього 268754 256511 0 0 268754 256511 

Опис Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів станом на 31.12.2017 р. складає 38 
499тис. грн..На 31 грудня 2017 р. основні засоби первісною вартістю 4 669 424 тис. грн. (на 31 
грудня 2016 року: 4 669 354 тис. грн.) передане в заставу для забезпечення банківських кредитів.  

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 
показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 
чистих активів (тис. грн)  1366 93984 

Статутний капітал (тис. 
грн.)  565742 565742 

Скоригований статутний 
капітал (тис. грн)  565742 565742 

Опис Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка 
визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його 
зобов’язань, прийнятих до розрахунку.  

Висновок Станом на 31.12.2017 р. статутний капітал Товариства складає 565 742 455 грн., який 
розподілений на 2 262 969 820 простих, іменних акцій бездокументарної форми існування 
номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.  
Станом на 31.12.2017 р. чисті активи Товариства становлять 1366 тис. грн., що на 565376 
тис. грн. менше статутного капіталу Товариства. Вартість чистих активів Товариства не 
відповідає вимогам п.3 ст.155 Цивільного кодексу України.  

 



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 2545982 X X 

у тому числі:   

Короткострокові кредити банків 22.04.2008 748075 16 25.12.2012 

Довгострокові кредити банків 13.02.2008 1797907 14 01.12.2017 

Зобов'язання за цінними паперами X 320170 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 320170 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними паперами)(за 
кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 10209 X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X 

Інші зобов’язання та забезпечення X 4045769 X X 

Усього зобов’язань та забезпечень X 6922130 X X 

Опис: д/в 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 
з/п 

Основний 
вид 

продукції* 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 
формі (фізична 
од. вим.**) 

у грошовій 
формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до 
всієї 

виробленої 
продукції 

у натуральній 
формі (фізична 
од. вим.**) 

у грошовій 
формі (тіс. 

грн.) 

у відсотках до 
всієї 

реалізованої 
продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Автомобілі 629 869704.9 91 677 944507.4 90 
* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в 
грошовому вимірі. 
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо. 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості 
реалізованої продукції (у відсотках) 

1 2 3 

1 Матеріальні витрати (сировина та метріали, покупні 
комплектуючі вироби, паливо та енергія) 68.2 

2 Витрати на оплату праці (з відрахуваннями на соціальні 
заходи) 19.5 

3 Інші витрати 12.3 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.  



XІV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 
папери, що виникала протягом періоду 

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 
Вид інформації 

1 2 3 

30.03.2017 31.03.2017 Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента 

13.04.2017 14.04.2017 Відомості про зміну типу 
акціонерного товариства 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 
підприємця) 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Українська 
аудиторська компанія «Кредо»  

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 
фізичної особи) 32158755 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01133, м. Київ, б-р Лесі Українки, 28А, 
кв. 312 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм 
та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3018 26.09.2002 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про 
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 

д/в д/а д/в д/в 

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, 
виданого Аудиторською палатою України 

0726 
30.11.2017 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 
31.12.2017 

Думка аудитора*** із застереженням 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) д/в 

Номер та дата договору на проведення аудиту 01/01/18 
26.01.2018 

Дата початку та дата закінчення аудиту 29.01.2018 
23.03.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 23.03.2018 

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 160000 
* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий 
орган і мають відмітку у паспорті. 
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 

XVІ. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 
підприємця) 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Українська 
аудиторська компанія «Кредо»  

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 
фізичної особи) 32158755 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01133, м. Київ, б-р Лесі Українки, 28А, 
кв. 312 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм 
та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 318 26.09.2002 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про 
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські д/в д/в д/в д/в 



перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, 
виданого Аудиторською палатою України 

0726 
30.11.2017 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 
31.12.2017 

Думка аудитора*** із застереженням 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) д/в 

Номер та дата договору на проведення аудиту 01/01/18 
26.01.2018 

Дата початку та дата закінчення аудиту 29.01.2018 
23.03.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 23.03.2018 

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 160000 

Текст аудиторського висновку (звіту) 

Звіт незалежного аудитора 
щодо фінансової звітності 
Приватного акціонерного товариства 
«АвтоКрАЗ» 
за 2017 рік 
Аудиторський звіт призначається для власників цінних паперів та керівництва ПрАТ «АвтоКрАЗ», фінансовий звіт 
якого перевіря¬ється, і може бути викорис¬таний для подання до Національної комісії з цінних папе¬рів та фондового 
ринку при розкритті інформації емітентом. 
Думка із застереженням 
Ми провели аудит фінансової звітності ПрАТ «АвтоКрАЗ»(надалі Товариство), що складається з балансу (звіту про 
фінансовий стан) станом на 31.12.2017 р., звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух 
грошових коштів, звіту про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до 
фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.  
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням" нашого звіту, 
фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 
грудня 2017 р., його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).  

Основа для думки із застереженням 
Від’ємні фінансові результати за останні роки та той факт, що чисті активи Товариства станом на 31.12.2017 р. менше 
розміру статутного капіталу Товариства на 564 376 тис. грн., вказують на існування суттєвої невизначеності, яка може 
поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.  
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими 
стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є 
незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних 
стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту 
фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми 
вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для 
нашої думки із застереженням. 
Ключові питання аудиту 
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого 
аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової 
звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки 
щодо цих питань. 
За винятком питання, зазначеного в розділі «Основа для думки із застереженням» ми визначили, що немає інших 
ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті. 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до 
МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб 
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства 
продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються 
безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для 
бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити 
діяльність, або немає інших реальних альтернатив цьому. 
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування 
Товариства. 
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 



Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована 
впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди 
виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на 
економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм 
протягом усього завдання з аудиту. Крим того ми: 
- Ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, 
розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь наці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що 
є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може 
включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього 
контролю; 
- Отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, 
які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 
- Оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних 
розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 
- Доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність 
діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи 
існує суттєва невизначеність щодо подій, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжувати 
безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні 
привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі 
розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських 
доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство 
припинити свою діяльність на безперервній основі. 
- Оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, 
чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного 
відображення.  
Ми повідомляємо тим кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час 
проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього 
контролю, виявлені нами під час аудиту. 
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні 
вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись 
такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. 
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавались тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми 
визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є 
ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи 
регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми 
визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення 
можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.  

Основні відомості про аудиторську фірму.  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська аудиторська компанія «Кредо» здійснює свою діяльність на 
основі свідоцтва про внесення до Реєстру суб‘єктів аудиторської діяльності № 3018, виданого згідно з рішенням 
Аудиторської палати України № 113 від 26.09.2002 р. та включена до Переліку аудиторських фірм, які відповідають 
критеріям для проведення обов'язкового аудиту на підставі рішення Аудиторської палати України від 25.01.2018 р., N 
354/4. 
Фактична адреса: 03150, м. Київ, вул. Тверська, 6, оф. 304 Телефон/факс: (044)5016165. 
Юридичний адрес: 01133, м. Київ, б-р Лесі Українки, 28А, кв. 312 
АУДИТОР  
Директор ТОВ «УАК «Кредо» Махмудов Г.І. 
сертифікат серії А № 004653, 
виданий рішенням АПУ 
№101 від 18.05.2001 року,  
дія сертифікату до 18.05.2020 р. 
Адреса аудитора: фактична адреса: 03150, м. Київ, вул. Тверська, 6, оф. 304; 
електрона адреса: kredo@faust.net.ua  
телефон/факс – (044) 5016165; 
Дата аудиторського звіту: 23.03.2018 р. 
* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний 
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2017 1 0 

2 2016 1 0 

3 2015 1 0 

 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу?  

Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X 

Акціонери  X 

Депозитарна установа X 

Інше (запишіть): д/в Ні 

 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 

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

Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук  X 

Інше (запишіть): д/в Ні 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?  

Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій X 

Унесення змін до статуту X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X 



Прийняття рішення про зменьшення 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 (запишіть): У звітному періоді позачергові загальні збори не проводились. Ні 

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 
(так/ні)  Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

Так Ні 

Наглядова рада X 

Виконавчий орган X 

Ревізійна комісія (ревізор) X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і 
більше відсотків простих акцій товариства д/в 

Інше (зазначити) д/в 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх 
непроведення д/в

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається 
причина їх непроведення д/в

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

(осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3 

членів наглядової ради - акціонерів 3 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 3 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

 
Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

Так Ні 

Складу X 

Організації X 

Діяльності X 



Інше (запишить) Самооціна Наглядової ради не 
проводилась. 

 
д/в 
 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  9

 
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

Так Ні 

Стратегічного планування  X 

Аудиторський  X 

З питань призначень і винагород  X 

Інвестиційний  X 

Інші (запишіть)  В складі Наглядової ради не 
створено комітетів. 

Інші (запишіть)  д/в 

 
д/в 

д/в 
 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 
(так/ні) Ні

 
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 
акцій   X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше (запишіть)  д/в 

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

Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 



Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (запишіть): Члени Наглядової ради зобов'язані: діяти в інтересах Товариства, 
добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти 
добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість 
та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 
керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом 
Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 
виконувати рішення, прийняті Загальними зборами Товариства та Наглядовою 
радою Товариства; особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних 
зборах Товариства, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової 
ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах 
акціонерів Товариства та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини 
відсутності; дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо 
укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 
дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом 
обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не 
розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у 
зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають 
доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в 
інтересах третіх осіб; своєчасно надавати Загальним зборам Товариства, 
Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан 
Товариства. 

 X 

 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 
своїми правами та обов'язками?  

Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства   X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками   X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 
обрано нового члена  X  

Інше (запишіть)  д/в 

 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 
посаду ревізора / ні) 

так, створено 
ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років? 1 
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 
кожного з цих питань?  

Загальні Наглядова Виконавчий Не належить 



збори 
акціонерів 

рада  орган  до 
компетенції 
жодного 
органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 
бюджету Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій  Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Так Ні Ні 

 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 
 
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так 
 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 

Положення про наглядову раду  X 

Положення про виконавчий орган X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X 

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть):  Положення про порядок 
ознайомлення акціонерів та інших 



заінтересованих осіб з інормацією 
в товаристві. Інших внутрішніх 
документів, що регламентують 
діяльність органів товариства, 

немає.  

 
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 
акціонерного товариства? 

 

Інформація 
розповсюджується 

на загальних 
зборах 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється 
в 

загальнодоступній 
інформаційній 
базі даних 

НКЦПФР про 
ринок цінних 

паперів  

Документи 
надаються 

для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 
товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 
акціонера 

Інформація 
розміщується 
на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності  Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу  

Ні Так Так Ні Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства  Так Так Так Ні Так 

Статут та внутрішні 
документи  Так Ні Так Ні Так 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства  Ні Ні Ні Ні Ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 
 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік  X 

Частіше ніж раз на рік  X 

 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

Так Ні 

Загальні збори акціонерів X 

Наглядова рада X 



Виконавчий орган X 

Інше (запишіть) д/в 

 
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 
(так/ні) Ні 
 
З якої причини було змінено аудитора?  

Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 

Інше (запишіть)  д/в 

 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 
товариства в минулому році?  

Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X 

Наглядова рада X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X 

Стороння компанія або сторонній консультант X 

Перевірки не проводились X 

Інше (запишіть) д/в 

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  X 

Інше (запишіть)  д/в 

 
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 
наступних трьох років? 



Так Ні 

Випуск акцій  X 

Випуск депозитарних розписок  X 

Випуск облігацій  X 

Кредити банків  X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

Інше (запишіть): не визначились  

 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 
трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  

Не визначились  X 

 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 
 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) Ні 
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 
д/в  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

д/в 
 
 
 



КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство Приватне акціонерне товариство 
"АвтоКрАЗ" за ЄДРПОУ 05808735 

Територія за КОАТУУ 5310400000 

Організаційно-
правова форма 
господарювання  за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності  за КВЕД 29.10 

Середня кількість 
працівників 2824  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Адреса вулиця Київська, 62, м. Кременчук, 
Полтавська обл., 39631  

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 

за міжнародними стандартами фінансової звітності V 
 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2017 р. 

 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 

І. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 5843 5843 6748 

первісна вартість 1001 11434 11434 11218 

накопичена амортизація 1002 5591 5591 4470 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 18852 18832 32870 

Основні засоби: 1010 265122 253348 358045 

первісна вартість 1011 4958645 4954161 4955979 

знос 1012 4693523 4700813 4597934 

Інвестиційна нерухомість: 1015 3632 3163 2561 

первісна вартість 1016 15422 15422 4845 

знос 1017 11790 12259 2284 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 



первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 

 
1030 

 
10186 

 
17708 

 
3129 

інші фінансові інвестиції 1035 2119085 127411 1846890 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 15 13 1219 

Відстрочені податкові активи 1045 154923 160079 24615 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом І 1095 2577658 586397 2276077 

ІІ. Оборотні активи 

Запаси 1100 455183 518959 261139 

Виробничі запаси 1101 164985 228766 71497 

Незавершене виробництво 1102 65389 96307 58631 

Готова продукція 1103 223456 192644 130866 

Товари 1104 1353 1242 145 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 3057 2288 3057 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 1125 588385 931408 78251 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

 
1130 

 
435134 

 
416767 

 
50141 

з бюджетом 1135 6272 0 66388 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2101339 2115781 2287261 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 2334674 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 4031 8633 19724 

Готівка 1166 45 46 17 

Рахунки в банках 1167 3986 8587 19707 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 
резервах довгострокових зобов’язань 

 
1181 

 
0 

 
0 

 
0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 



інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 104752 52 87933 

Усього за розділом ІІ 1195 3698153 6328562 2853894 

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття 1200 8537 8537 8537 

Баланс 1300 6284348 6923496 5138508 

 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

І. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 565742 562742 565742 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 152606 146124 240676 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 5375 5375 5375 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -632629 -715875 -92854 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом І 1495 91094 1366 718939 

ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 1771001 1797907 739897 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 67999 0 46412 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 147 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 
звітного періоду) 1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 
початок звітного періоду) 1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 
періоду) 1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 



Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом ІІ 1595 1839000 1797907 786456 

ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 681803 748075 688582 

Векселі видані 1605 330925 320170 441130 

Поточна кредиторська заборгованість: 
за довгостроковими зобов’язаннями 1610 43878 43878 1405 

за товари, роботи, послуги 1615 273242 554554 84319 

за розрахунками з бюджетом 1620 5819 10209 1791 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 5007 8053 2170 

за розрахунками з оплати праці 1630 5732 7971 3979 

за одержаними авансами 1635 649167 675701 597786 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 5173 7279 3946 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 444 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 2353508 2748333 1807561 

Усього за розділом ІІІ 1695 4354254 5124223 3633113 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду 1800 0 0 0 

Баланс 1900 6284348 6923496 5138508 

 
Примітки 

Керівник Черняк Роман Євгенович 

Головний бухгалтер Гарагуля Оксана Адольфівна 



КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство Приватне акціонерне товариство 
"АвтоКрАЗ" за ЄДРПОУ 05808735 

(найменування) 
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 12 місяців 2017 р. 

 
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 1047864 1231793 

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 ( 947633 ) ( 848265 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 
2090 

 
100231 

 
383528 

 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 67030 481048 

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 

Адміністративні витрати 2130 ( 97572 ) ( 83437 ) 

Витрати на збут 2150 ( 23529 ) ( 56426 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 51206 ) ( 411278 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 
2190 

 
0 

 
313435 

 збиток 2195 ( 5046 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 72 57 

Інші фінансові доходи 2220 358096 30 

Інші доходи 2240 15022 23 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 415111 ) ( 365593 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 47917 ) ( 176411 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 
2290 

 
0 

 
0 

 збиток 2295 ( 94884 ) ( 228459 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 5156 36644 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 
2350 

 
0 

 
0 

 збиток 2355 ( 89728 ) ( 191815 ) 

 
ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

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 -89728 -191815 

 
ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 793808 817371 

Витрати на оплату праці 2505 183065 137209 

Відрахування на соціальні заходи 2510 44316 33831 

Амортизація 2515 9640 12470 



Інші операційні витрати 2520 133638 410538 

Разом 2550 1164467 1411419 

 
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 
Примітки 

Керівник Черняк Роман Євгенович 

Головний бухгалтер Гарагуля Оксана Адольфівна 



КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство Приватне акціонерне товариство 
"АвтоКрАЗ" за ЄДРПОУ 05808735 

(найменування) 
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 
3000 

 
790654 

 
1146185 

Повернення податків і зборів 3005 5582 73199 

у тому числі податку на додану вартість 3006 5582 73199 

Цільового фінансування 3010 567 306 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 567 306 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 249091 150318 

Надходження від повернення авансів 3020 6432 11452 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 4 30 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 425 3981 

Надходження від операційної оренди 3040 2446 2088 

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 43759 417102 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

 
3100 

 
( 741778 ) 

 
( 1419954 ) 

Праці 3105 ( 143107 ) ( 109367 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 37371 ) ( 28690 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 78652 ) ( 60747 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість 3117 ( 30631 ) ( 20694 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів 3118 ( 48021 ) ( 40053 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 39868 ) ( 46252 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 8662 ) ( 65960 ) 



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 ( 25529 ) ( 25350 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 23993 48341 

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200 17723 15796 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 0 0 

дивідендів 3220 91 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 ( 17079 ) ( 80869 ) 

необоротних активів 3260 ( 985 ) ( 1740 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 23 ) ( 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 -273 -66813 

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310 0 0 

Інші надходження 3340 5192 501 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 3917 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 ( 20351 ) ( 9552 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -19076 -9051 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 4644 -27523 

Залишок коштів на початок року 3405 4031 28674 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -42 2880 

Залишок коштів на кінець року 3415 8633 4031 

 
Примітки 

Керівник Черняк Роман Євгенович 

Головний бухгалтер Гарагуля Оксана Адольфівна 



КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство Приватне акціонерне товариство 
"АвтоКрАЗ" за ЄДРПОУ 05808735 

(найменування) 
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 3500     

Коригування на: 
амортизацію необоротних активів 3505  X  X 

збільшення (зменшення) 
забезпечень 3510     

збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць 3515     

збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та інших 
негрошових операцій 

3520     

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі 3521     

Зміна вартості активів, які 
оцінюються за справедливою 
вартістю, та дохід (витрати) від 
первісного визнання 

3522     

Збиток (прибуток) від реалізації 
необоротних активів, 
утримуваних для продажу та груп 
вибуття 

3523     

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 3524     

Зменшення (відновлення) 
корисності необоротних активів 3526     

Фінансові витрати 3540 X X 

Зменшення (збільшення) 
оборотних активів 3550     

Збільшення (зменшення) запасів 3551 

Збільшення (зменшення) 
поточних біологічних активів 3552     

Збільшення (зменшення) 3553 



дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської 
заборгованості 

3554     

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 3556     

Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 3557     

Збільшення (зменшення) 
поточних зобов'язань 3560     

Грошові кошти від операційної 
діяльності 3570     

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
товари, роботи, послуги 

3561     

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з бюджетом 

3562     

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування 

3563     

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з оплати праці 

3564     

Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів 3566     

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 3567     

Сплачений податок на прибуток 3580 X X 

Сплачені відсотки 3585 X X 

Чистий рух коштів від 
операційної діяльності 3195     

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200  X  X 

необоротних активів 3205 X X 

Надходження від отриманих: 
відсотків 3215  X  X 

дивідендів 3220 X X 

Надходження від деривативів 3225 X X 

Надходження від погашення 
позик 3230  X  X 

Надходження від вибуття 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235  X  X 

Інші надходження 3250 X X 

Витрачання на придбання: 3255 X X ( ) 



фінансових інвестицій 

необоротних активів 3260 X X 

Виплати за деривативами 3270 X X 

Витрачання на надання позик 3275 X X 

Витрачання на придбання 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3280 X  X  

Інші платежі 3290 X X 

Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності 3295     

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 3300  X  X 

Отримання позик 3305 X X 

Надходження від продажу частки 
в дочірньому підприємстві 3310  X  X 

Інші надходження 3340 X X 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 X  X  

Погашення позик 3350 X X 

Сплату дивідендів 3355 X X 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X X 

Витрачання на сплату 
заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 X  X  

Витрачання на придбання частки 
в дочірньому підприємстві 3370 X  X  

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 X  X  

Інші платежі 3390 X X 

Чистий рух коштів від 
фінансової діяльності 3395     

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 3400     

Залишок коштів на початок року 3405 X X 

Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 3410     

Залишок коштів на кінець року 3415 

 
Примітки - 

Керівник - 

Головний бухгалтер - 



КОДИ 

Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство Приватне акціонерне товариство "АвтоКрАЗ" за ЄДРПОУ 05808735 

(найменування) 
 

Звіт про власний капітал 
за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття Код рядка Зареєстрований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 
початок року 4000 565742 152606 0 5375 -629739 0 0 93984 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 4010 0 0 0 0 -2890 0 0 -2890 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 
залишок на 
початок року 

4095 565742 152606 0 5375 -632629 0 0 91094 

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період 

4100 0 0 0 0 -89728 0 0 -89728 

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 
(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного 
капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку, 
належна до 
бюджету 
відповідно до 
законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) 
фондів 

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 
(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток) 

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 -6482 0 0 6482 0 0 0 

Придбання 
(продаж) 
неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 
дочірньому 
підприємстві 

Разом змін у 
капіталі 4295 0 -6482 0 0 -83246 0 0 -89728 

Залишок на 
кінець року 4300 565742 146124 0 5375 -715875 0 0 1366 

 
Примітки 

Керівник Черняк Роман Євгенович 

Головний бухгалтер Гарагуля ОксанаАдольфівна 



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

Текст приміток 

Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік 
Приватного акціонерного товариства «АвтоКрАЗ» 
1. Основна діяльність підприємства 
Приватне акціонерне товариство «АвтоКрАЗ» - це підприємство, створене  
у формі відкритого акціонерного товариства згідно наказу Фонду державного майна України від 
24 жовтня 1995 року за №33-АТ про створення Холдингової компанії «АвтоКрАЗ» у відповідності 
до Закону України «Про господарські товариства» та Указу Президента України від 11 травня 
1994 року №224/94 «Про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та 
приватизації шляхом об’єднання в статутному фонді контрольних пакетів акцій дочірніх 
підприємств та інших активів». 
Приватне акціонерне товариство «АвтоКрАЗ» є правонаступником Відкритого акціонерного 
товариства «Кременчуцький автомобільний завод». Засновником Компанії є держава в особі 
Фонду державного майна України (надалі Засновник). Свідоцтво про державну реєстрацію від 24 
червня 1996 року за №631-Р. 
Відповідно Протоколу №1 від 21 березня 2012 року загальними зборами акціонерів затверджено, 
що Публічне акціонерне товариство «АвтоКрАЗ» (ПАТ «АвтоКрАЗ») є новим найменуванням 
Холдингової компанії «АвтоКрАЗ» у формі відкритого акціонерного товариства. 
Згідно реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів 
юридичної особи від 26 березня 2012 року за №15851050029000027 зареєстровано нову редакцію 
Статуту ПАТ «АвтоКрАЗ» з урахуванням всіх раніше зареєстрованих змін та доповнень до 
Статуту. 
Відповідно Протоколу №26 від 30 березня 2017 року загальними зборами акціонерів зокрема 
прийнято рішення про:  
1). Зміну типу ПАТ «АвтоКрАЗ» з публичного акціонерного товариства на приватне акціонерне 
товариство. 
2). Зміну найменування Публічного акціонерного товариства «АвтоКрАЗ» на Приватне акціонерне 
товариство «АвтоКрАЗ» (ПрАТ «АвтоКрАЗ»).  
Нову редакцію Статуту ПрАТ «АвтоКрАЗ» з урахуванням всіх раніше зареєстрованих змін та 
доповнень до Статуту зареєстровано 12 квітня 2017року за реєстраційним номером справи 
1_585_0000_4327. 
Код Приватного акціонерного товариства «АвтоКрАЗ» за ЄДРПОУ: 05808735. 
Місцезнаходження підриємства відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію: м. Кременчук, 
вул. Київська, б.62. 
Підприємство працює в галузі машинобудування. 
Форма власності: приватна. Корпоративні права і система управління ними належать акціонерам. 
Вищий орган управління – Загальні збори акціонерів. 
На даний час вся емісія акцій розміщена та статутний капітал сформовано повністю.  
Зареєстрований статутний фонд підприємства становить 565 742 455 грн. Кількість акцій – 2 262 
969 820 штук. Номінальна вартість акції – 0,25 грн.  
Основними видами діяльності Компанії є: 
- виробництво транспортних засобів; 
- забір очищення та постачання води; 
- установлення та монтаж машин і устаткування; 
- вантажний автомобільний транспорт; 
- неспеціалізована оптова торгівля; 
- виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва. 
В звітному періоді підприємство здійснювало свою діяльність відповідно до отриманих 



спеціальних ліцензій та дозволів: 
№з/п ____ Цільове призначення ____ Номер ліцензії ____ Дата видачі ____ Назва установи, яка 
надала ліцензію ____ Термін дії ліцензії 
1. Ліцензія на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання 
____ Серія АА №003623 ____ 21.05.2014 ____ Державний комітет ядерного регулювання України 
____ з 21.05.2013р. по 21.05.2020р. 
2. Ліцензія-діяльність митного брокера ____ Серія АЕ № 521322 ____ 01.08.2014р ____ .Державна 
митна служба ____ з 01.08.2014р. необмежений 
3. Ліцензія надання послуг телефонного зв’язку ( крім відомчих об’єктів) ____ Серія АД 
№ 032646 ____ 10.05.2012 ____ Територіальне управління держнаглядохоронпраці України по 
Полтавській області ____ До 
10.06.2018 р. 
4.Ліцензія на розроблення, виготовлення,реалізація,ремонт і модернізація військової техніки ____ 
Серія АВ №597878 ____ 25.07.2012р ____ .Міністерство економічного розвитку (сектор 
ліцензування) ____ необмежений. 
5. Ліцензія - Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту чорних металів ____ 
Серія АВ №611190 ____ 11.05.2012р ____ .Міністерство економічного розвитку (сектор 
ліцензування) ____ з 11.05.2012р. необмежено 
6. Ліцензія на право торгівлі алкогольними напоями ____ №1716046402715 ____ 10.08.2017р ____ 
.Державна фіскальна служба України ____ з 10.08.2017 по 09.08.2018р. 
7.Ліцензія на право торгівлі алкогольними напоями ____ №1716046401556 ____ 09.06.2017 ____ 
Державна фіскальна служба України ____ з 09.06.2017 по 08.06.2018р. 
8.Ліцензія на право торгівлі алкогольними напоями ____ 
№1716046402628 ____ 18.07.2017 ____ Державна фіскальна служба України ____ з 18.07.2017р. по 
17.07.2018р. 
9.Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення ____ Серія АЕ 
№ 184239 ____ 25.01.2013 ____ Державна інспекція техногенної безпеки України ____ з 
24.01.2013- необмежений 
10. Придбання, зберігання, перевезення, використання прекурсорів (списку 2 таблиці ІV) 
"Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" ____ Електронний реєстр 
____ 12.01.2017 ____ Державний комітет України з питань контролю за наркотиками ____ 
12.01.2022 
11.Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом ____ серія АД 
№033671 ____ 24.04.2012 ____ Міністерство транспорту та зв'язку України ____ 15.03.2012-
необмежений 
Станом на 31.12.2017 р. підприємство не має відокремлених структурних підрозділів, дочірніх 
компаній та не складає консолідовану фінансову звітність. 
2. Економічне середовище, в якому підприємство здійснювало діяльність 
Протягом всього звітного року підприємство змушене було вирішувати проблемні питання, які 
негативно впливали і на його виробничу діяльність, і на фінансовий стан. 
Проблеми, які почалися ще в 2014 році, стали більш значними та продовжили свій негативний 
вплив на діяльність підприємства і в 2017 році. Постійне зростання валютних курсів, що зумовило 
значне підвищення цін на комплектуючі вироби, різке зростання цін на електроенергію і газ, 
гостра проблема з постачаннями російських комплектуючих виробів, для вирішення якої 
підприємство змушене було переорієнтуватися на закупки їх аналогів в інших країнах по більш 
дорогим цінам – це ті фактори, які призвели до значного збільшення витрат на виробництво 
продукції. В результаті ПрАТ «АвтоКрАЗ» було змушене збільшити ціни на продукцію, але через 
жорстку конкуренцію на окремих ринках збуту прийшлося ціни знизити для збереження своїх 
позицій.  
Ще однією проблемою, яку підприємство повинно ураховувати, залишається подальше введення 
Національним банком України ряду змін, вимог та обмежень по валютним операціям, що суттєво 
ускладнює діяльність підприємства, призводить до посилення дефіциту обігових коштів та нестачі 
валюти для закупівлі імпортних матеріальних ресурсів. 



Всі ці фактори протягом року неодноразово приводили до гострого дефіциту обігових коштів у 
підприємства та зумовлювали його нестійкий фінансовий стан. При цьому, через кризу в 
банківській системі, кредитування підприємства стало неможливим.  
Через дефіцит обігових коштів на фінансування виробництва та хронічних проблем з постачанням 
імпортних комплектуючих виробів, підприємство у звітному році змушене було працювати в 
умовах неповного робочого тижня та приймати заходи з економії всіх видів витрат. 
Крім того, на фінансовий стан підприємства вже кілька років негативно продовжує впливати 
необхідність сплати відсотків за користування кредитними ресурсами, що були взяті раніше, ще в 
докризовий період, і не погашені своєчасно у зв’язку з кризовою економічною ситуацією. І хоча 
ПрАТ «АвтоКрАЗ» постійно нарощує обсяги виробництва продукції, вирішити проблему 
погашення заборгованості перед банками з такими обсягами не є можливим.  
Для подальшого нарощення обсягів виробництва і реалізації продукції та покращення фінансового 
стану ПрАТ «АвтоКрАЗ» активно працює над пошуком нових ринків збуту, створенням нових 
перспективних моделей автомобільної техніки, постійно займається впровадженням заходів щодо 
зниження витрат на виробництво, здійснює жорсткий контроль за використанням всіх видів 
ресурсів, звертається до державних органів влади за підтримкою підприємства як вітчизняного 
товаровиробника, яке має можливість виготовляти продукцію для всіх галузей господарства. 
Керівництво докладає максимальних зусиль, щоб підприємство мало в своєму розпорядженні 
достатню кількість активів та платіжних засобів для забезпечення поточних господарських  

Продовження тексту приміток 

3. Основа складання фінансової звітності 
(А) Підтвердження відповідності 
Ця фінансова звітність ПрАТ «АвтоКрАЗ» була складена у відповідності до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (надалі - МСФЗ), які офіційно оприлюднені на веб-сайті 
Міністерства фінансів України.  
(Б) Принципи оцінки фінансових показників 
Фінансова звітність підготовлена у відповідності з принципом історичної собівартості, за 
винятком: інвестицій, наявних для продажу, які оцінюються за справедливою вартістю, крім тих, 
справедливу вартість яких неможливо оцінити достовірно; фінансових інструментів, які 
утримуються до погашення (облік за амортизованою собівартістю).  
(В) Функціональна валюта та валюта подання даних фінансової звітності 
Функціональною валютою Компанії є українська гривня, яка, будучи національною валютою 
України, найкращим чином відображає економічну сутність більшості проведених підприємством 
операцій та пов'язаних з ними обставин, що впливають на її діяльність. 
Українська гривня є також валютою представлення даних цієї фінансової звітності. 
Всі дані фінансової звітності округлені з точністю до цілих тисяч гривень. 
(Г) Використання оцінок і суджень 
Керівництво використовує ряд оцінок і припущень щодо представлення активів і зобов'язань та 
розкриття умовних активів і зобов'язань при підготовці цієї фінансової звітності у відповідності до 
вимог МСФЗ. Фактичні результати можуть відрізнятися від зазначених оцінок. 
Допущення і зроблені на їх основі розрахункові оцінки постійно аналізуються на предмет 
необхідності їх зміни. Зміни в попередніх оцінках визнаються у тому звітному періоді, коли ці 
оцінки були переглянуті, і у всіх наступних періодах, порушених зазначеними змінами. 
4. Основні принципи облікової політики підприємства 
Принципи облікової політики, описані далі, послідовно застосовувалися у звітному періоді:  
а) Операції в іноземній валюті 
Операції в іноземній валюті первісно враховуються в їх функціональній валюті за курсом НБУ на 
дату операції. Монетарні активи та зобов’язання, номіновані в іноземній валюті, перераховуються 
по курсу НБУ на звітну дату. Усі курсові різниці відображаються у Звіті про прибутки та збитки. 
Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються 
за курсом НБУ на дату здійснення операції. Доходи або витрати, які виникають при перерахунку 
немонетарних статей, визнаються аналогічно доходам або витратам по статті, яка спричинила 



курсові різниці (або у складі іншого сукупного доходу або у складі прибутків та збитків) - МСБО 
(ІAS) 21. 
б) Фінансові інструменти 
Непохідні фінансові інструменти 
До непохідних фінансових інструментів відносяться інвестиції в пайові і боргові цінні папери, 
торговельна та інша дебіторська заборгованість, грошові та прирівняні до них кошти, кредити і 
позики, а також торговельна та інша кредиторська заборгованість. 
Підприємство спочатку визнає позики та дебіторську заборгованість та депозити на дату їх видачі 
/ виникнення. Первісне визнання всіх інших фінансових активів (включаючи активи, визначені в 
категорію інструментів, оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої відображаються у 
складі прибутку чи збитку за період) здійснюється на дату укладення угоди, в результаті якої 
підприємство стає стороною за договором, який являє собою фінансовий інструмент. 
Підприємство припиняє визнання фінансового активу в той момент, коли вона втрачає 
передбачені договором права на потоки грошових коштів за цим фінансовим активом, або коли 
вона передає свої права на отримання передбачених договором потоків грошових коштів за цим 
фінансовим активом в результаті здійснення угоди, в якій іншій стороні передаються практично 
всі ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на цей фінансовий актив. Будь-яка участь у 
переданих фінансових активах, сформованих підприємством або збережене за ним, визнається як 
окремий актив або зобов'язання. 
Компанія має наступні непохідні фінансові активи: фінансові активи, які оцінюються за 
справедливою вартістю, зміни якої відображаються у складі прибутку або збитку за період, 
фінансові активи, утримувані до строку погашення, позики та дебіторську заборгованістю, а також 
фінансові активи, наявні для продажу. 
Позики та дебіторська заборгованість 
Позики та дебіторська заборгованість – це категорія фінансових активів з фіксованими платежами 
чи платежами, що можуть бути визначені, які не мають котирування ціни на активному ринку. 
Початкове визнання таких фінансових активів здійснюється за справедливою вартістю, яка 
збільшується на суму затрат, що безпосередньо відносяться до здійснення операції. Після 
початкового визнання позики та дебіторська заборгованість оцінюються за амортизованою 
вартістю з використанням методу ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від зменшення 
корисності.  
Фінансові активи, наявні для продажу 
Фінансові активи, наявні для продажу, представлені непохідними фінансовими активами, які були 
визначені у вказану категорію і не були класифіковані в жодну з вище перелічених категорій.  
Початкове визнання таких фінансових активів здійснюється за справедливою вартістю, яка 
збільшується на суму затрат, що безпосередньо відносяться до здійснення операції. Після 
початкового визнання такі активи оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої, за винятком 
збитків від зменшення корисності та курсових різниць по інструментах капіталу, наявних для 
продажу, визнаються у складі іншого сукупного доходу та відображаються у складі власного 
капіталу на рахунку резерву переоцінки цінних паперів до їх справедливої вартості.  
В момент припинення визнання інвестиції загальний прибуток або збиток, накопичений у складі 
іншого сукупного доходу, переноситься до складу чистого прибутку або збитку за період.  
Інструменти капіталу, які не мають котирування на активному ринку і справедливу вартість яких 
неможливо визначити достовірно, відображаються за вартістю придбання. 
Фінансові активи, наявні для продажу, включають пайові цінні папери та боргові цінні папери.  
Інші 
Інші непохідні фінансові інструменти (у т.ч. фінансові активи, утримувані до строку погашення) 
відображаються за амортизованою вартістю (розраховується з використанням методу ефективної 
ставки відсотка) за вирахуванням збитків від їх знецінення. 
Якщо справедливу вартість інвестицій не можна надійно оцінити, вони відображаються за 
собівартістю за вирахуванням збитків від знецінення. 
Непохідні фінансові зобов'язання 
Первісне визнання фінансових зобов'язань (включаючи зобов'язання, визначені в категорію 



фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої відображаються у 
складі прибутку чи збитку за період), здійснюється на дату укладення угоди, в результаті якої 
підприємство стає стороною за договором, який являє собою фінансовий інструмент. 
Непохідні фінансові зобов'язання первісно визнаються за справедливою вартістю, яка 
збільшується на суму затрат, що безпосередньо відносяться до здійснення угоди.  
Після первісного визнання ці фінансові зобов'язання оцінюються за амортизованою вартістю з 
використанням методу ефективної ставки відсотка. 
Підприємство припиняє визнання фінансового зобов'язання в той момент, коли припиняються або 
анулюються її обов'язки за відповідним договором або закінчується термін їх дії. 
До непохідних фінансових зобов'язань підприємство відносить: довгострокові кредити банків, 
інші довгострокові фінансові зобов’язання, поточну заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями, короткострокові кредити банків, кредиторську заборгованість за товари, роботи, 
послуги, тощо.  
Грошові та їх еквіваленти 
Грошові кошти складаються з коштів у касі, коштів на поточних рахунках у банках та 
короткострокових депозитних рахунках у банках. Грошові кошти та їх еквіваленти 
відображаються за собівартістю на звітну дату. Грошові кошти у іноземній валюті 
перераховуються за курсом НБУ на звітну дату з віднесенням курсових різниць до Звіту про 
прибутки та збитки. 
в) Основні засоби 
Власні активи 
Об'єкти основних засобів відображаються у фінансовій звітності за фактичними витратами за 
вирахуванням накопиченої амортизації. 
Вартість об’єкта основних засобів визнається активом, якщо є ймовірність, що майбутні вигоди, 
пов’язані з об’єктом, надійдуть до підприємства та собівартість об’єкта можливо достовірно 
оцінити. До основних засобів відносяться об’єкти, термін використання яких становить більше 12 
місяців. Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною 
вартістю, а обліковується за його собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація. Одиницею 
обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. Амортизація основних засобів здійснюється 
прямолінійним методом з урахуванням термінів корисного використання. 
Основні засоби поділяються на групи. В залежності від групи основних засобів встановлюються і 
терміни їх корисного використання: 
 
№ з/п _____ Назва групи основних засобів _____ Термін корисного використання (років)  
1 _____ 2 _____ 3 
1 _____ Будинки та споруди _____ 15-45  
2 _____ Машини та обладнання _____ 2-10  
3 _____ Транспортні засоби _____ 5-10  
4 _____ Інструменти , прилади, інвентар _____ 4-6  
5 _____ Інші основні засоби _____ 12-15  
Усі витрати, пов’язані із використанням основних засобів, а також амортизаційні відрахування 
визнаються витратами звітного періоду та відображаються у Звіті про прибутки та збитки.  
Припинення визнання балансової вартості об’єкта основних засобів відбувається після його 
вибуття та коли вже не очікуються майбутні вигоди від його використання. Прибуток чи збиток 
від вибуття об’єкта основних засобів відображається у Звіті про прибутки та збитки. 
Орендовані активи 
Оренда (лізинг), за умовами якої до підприємства переходять практично всі ризики та вигоди, що 
випливають з права власності, класифікується як фінансовий лізинг.  
Амортизація 
Амортизація по основним засобам нараховується за методом рівномірного нарахування зносу 
протягом передбачуваного строку їх корисного використання і відображається у складі прибутку 
або збитку. Амортизація нараховується з дати готовності об'єкта до експлуатації, а для об'єктів 
основних засобів, вироблених господарським способом - з моменту завершення виготовлення 



об'єкта та його готовності до експлуатації.  
г) Нематеріальні активи 
Придбані нематеріальні активи відображаються у фінансовій звітності за фактичними витратами 
за вирахуванням накопиченої амортизації. 
Подальші витрати, що відносяться до нематеріальних активів, капіталізуються тільки в тому 
випадку, якщо вони збільшують майбутні економічні вигоди, пов'язані з тим об'єктом, до якого ці 
витрати відносяться. 
Витрати, пов'язані з розробкою або технічним обслуговуванням програмного забезпечення, 
визнаються як витрати в міру їх виникнення. 
Амортизація нематеріальних активів нараховується за методом рівномірного нарахування зносу 
протягом передбачуваного строку їх корисного використання і відображається у складі прибутку 
або збитку.  
Нематеріальні активи поділяються на групи. В залежності від групи встановлюються і терміни 
корисного використання: 
 
№ з/п _____ Назва групи нематеріальних активів _____ Термін корисного використання (років)  
1 _____ 2 _____ 3 
1 _____ Права на комерційні позначення _____ необмежено 
2 _____ Програмне забезпечення _____ 2-5 
3 _____ Інші _____ 2-5 
д) Запаси 
Облік запасів здійснюється за вартістю придбання, а списання з обліку відбувається за методом 
стандартних (нормативних) витрат, тобто запланованих витрат на виробництво одиниці продукції 
(послуг), що базуються на нормативах використання матеріалів, праці, а також на економічній і 
виробничій потужності. 
е) Дебіторська заборгованість  
Дебіторська заборгованість визнається і відображається за чистою реалізаційною вартістю, 
зазначеною у відповідному рахунку на дату балансу, за вирахуванням резерву під сумнівну 
заборгованість. Визначення резерву під сумнівну заборгованість здійснюється у випадку, коли 
отримання суми заборгованості в повному обсязі більше не вважається вірогідним. Безнадійна 
заборгованість списується, коли про неї стає відомо.  
ж) Резерви 
Резерв відображається у звіті про фінансовий стан у тому випадку, коли у підприємства виникає 
юридичне або обґрунтоване зобов'язання в результаті події і існує ймовірність того, що буде 
потрібно відволікання коштів для виконання даного зобов'язання. 
Якщо сума такого зобов'язання значна, то резерви визначаються шляхом дисконтування 
передбачуваних майбутніх потоків грошових коштів з використанням ставки дисконтування до 
оподаткування, яка відображає поточну ринкову оцінку тимчасової вартості грошей і, де це 
можливо, ризики, притаманні даним зобов'язанням. 
з) Акціонерний капітал і дивіденди 
Звичайні акції відображаються у складі власних засобів. Додаткові витрати, безпосередньо 
пов'язані з випуском звичайних акцій, визнаються з урахуванням оподаткування як зменшення 
власних засобів. 
У разі викупу акцій, визнаних як власні засоби, сплачена сума, включаючи витрати, безпосередньо 
пов'язані з даними викупом, відображається за вирахуванням оподаткування як зменшення 
власних засобів. Викуплені акції класифікуються як власні акції, викуплені у акціонерів, і 
відображаються як зменшення загальної величини власних засобів. Сума, виручена в результаті 
подальшого продажу або повторного розміщення власних викуплених акцій, визнається як 
збільшення власних засобів, а прибуток або збиток, що виникають в результаті даної операції, 
включаються до складу / виключаються зі складу нерозподіленого прибутку. 
Можливість підприємства оголошувати та виплачувати дивіденди підпадає під регулювання 
чинного законодавства України. 
Дивіденди відображаються у фінансовій звітності як розподіл нерозподіленого прибутку у міру їх 



оголошення. 
и) Податок на прибуток 
Сума податку на прибуток включає суму поточного податку за рік і суму відкладеного податку. 
Податок на прибуток відображається у складі прибутку або збитку в повному обсязі, за винятком 
сум, що відносяться до операцій, що відображаються в іншому сукупному прибутку, або до 
операцій з власниками, відображаються безпосередньо на рахунку власних коштів, які, відповідно, 
відображаються в іншому сукупному прибутку або безпосередньо у складі власних засобів. 
Поточний податок на прибуток розраховується виходячи з передбачуваного розміру 
оподатковуваного прибутку за звітний період з урахуванням ставок з податку на прибуток, що 
діяли станом на звітну дату, а також суми зобов'язань, що виникли в результаті уточнення сум 
податку на прибуток за попередні звітні періоди. 
Відстрочений податок відображається в відношенні тимчасових різниць, що виникають між 
балансовою вартістю активів і зобов'язань, яка визначається для цілей їх відображення у 
фінансовій звітності, та їх податковою базою. Відстрочений податок не визнається у відношенні 
наступних тимчасових різниць: різниці, пов'язані з відображенням у фінансовій звітності гудвілу і 
не зменшують базу оподаткування; різниці, що відносяться до активів і зобов'язаннями, факт 
первісного відображення яких не впливає ні на бухгалтерську, ні на оподатковуваний прибуток. 
Величина відстроченого податку визначається виходячи з податкових ставок, які будуть 
застосовуватися в майбутньому, в момент відновлення тимчасових різниць, ґрунтуючись на 
чинних або в введених в дію законів станом на звітну дату. 
Вимоги та зобов'язання по відстроченому податку згортаються в тому випадку, якщо мається 
юридична підстава зачитувати один проти одного суми вимог і зобов'язань щодо поточного 
податку на прибуток. Вимоги по відстроченому податку відображаються в тій мірі, в якій існує 
ймовірність того, що в майбутньому буде отриманий оподатковуваний прибуток, достатній для 
покриття тимчасових різниць, неприйнятих витрат по податках і невикористаних податкових 
пільг. Розмір вимог по відстроченому податку зменшується в тій мірі, в якій не існує більше 
ймовірності того, що буде отримана відповідна вигода від реалізації податкових вимог. 
к) Винагороди співробітників 
Підприємство здійснює короткострокові виплати працівникам, які включають: 
- заробітна плата та премії; 
- оплата щорічних відпусток; 
- оплата допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок підприємства (перші 5 днів); 
- оплата допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок Фонду соціального страхування; 
- інші виплати. 
Підприємство не здійснює пенсійних програм з виплат працівникам. 
Усі короткострокові виплати нараховуються та відображаються у Звіті про прибутки та збитки. 
Для забезпечення майбутніх виплат на оплату щорічних відпусток працівників підприємством 
створено резерв забезпечення виплат персоналу, який відображається у розділі ІІ Пасиву Балансу 
«Забезпечення майбутніх витрат і платежів». На кожну звітну дату нарахований резерв проходить 
перевірку на відповідність нарахованих сум майбутнім виплатам працівникам. Станом на 
31.12.2014р нарахований резерв забезпечення виплат персоналу достатній для здійснення виплат. 
л) Визнання доходів і витрат 
Доходи і витрати відображаються у відповідності з принципом нарахувань. 
Дохід 
Дохід визнається лише у тому випадку, коли отримання економічних вигід є вирогідним та якщо 
його можна надійно оцінити, не залежно від часу отримання платежу. Дохід оцінюється по 
справедливій вартості отриманої винагороди або винагороди, яка підлягає отриманню згідно 
визначених у договорі умов платежу.  
Дохід від реалізації фінансових інвестицій визнається, як сума винагороди за договорами та у 
момент переходу до покупця усіх прав та ризиків володіння. 
Дохід від реалізації необоротних активів визнається, як сума винагороди за договорами та у 
момент переходу до покупця усіх прав та ризиків володіння. 
Дохід від володіння борговими цінними паперами визначається як сума купону, який підлягає 



оплаті у визначені умовами випуску цінного папера терміни. Такий дохід входить до складу 
фінансових доходів та відображається у Звіті про прибутки та збитки. 
Платежі за договорами операційної оренди визнаються у складі прибутку або збитку рівномірно 
на всьому протязі терміну дії оренди.  
Витрати 
Облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості товарної продукції (робіт, послуг) 
відбувається за методом стандартних (нормативних) витрат, тобто запланованих витрат на 
виробництво одиниці продукції (послуг), що базується на нормативах використання матеріалів, 
праці. 
Витрати підприємства на виробництво товарної продукції складаються з собівартості реалізованої 
продукції (робіт, послуг), адміністративних витрат та витрат на збут. Витрати на доставку 
продукції обліковуються як окремі роботи. 
Підприємство для розрахунку собівартості продукції (робіт, послуг) користується галузевим 
положенням та методичними рекомендаціями з формування собівартості продукції (робіт, послуг) 
у промисловості, затвердженими наказом Мінпромполітики України від 09.07.2007 № 373. 
Собівартість продукції (робіт, послуг) складається з : 
виробничої собівартості продукції (робіт, послуг); 
нерозподілених постійних загальновиробничих витрат; 
наднормативних виробничих витрат. 
Перелік статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємстві 
складає: 
Сировина та матеріали. 
Купівельні матеріали та комплектуючі вироби, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх 
підприємств та організацій. 
Паливо та енергія на технологічні цілі. 
Зворотні відходи. 
Транспортно-заготівельні витрати. 
Основна заробітна плата виробничих працівників. 
Додаткова заробітна плата. 
Відрахування та соціальне страхування. 
Витрати на утримання та експлуатацію устаткування. 
Цехові витрати. 
Витрати на обслуговування виробничого процесу. 
Витрати на брак. 
Фактичні витрати на утримання та експлуатацію устаткування, цехові витрати, витрати на 
обслуговування виробничого процесу розподіляються між різними видами товарної продукції 
(робіт, послуг) пропорційно плановим ставкам. 
Для визначення планових ставок базою розподілу є: 
по витратам на утримання та експлуатацію устаткування – основна заробітна плата робітників, 
зайнятих у виробництві відповідної продукції (робіт, послуг); 
по цеховим витратам та витратам на обслуговування виробничого процесу – обсяг виробленої 
товарної продукції у кількісному виразі. 
До адміністративних витрат відносяться загальногосподарські витрати, пов’язані з обслуговування 
та управлінням підприємства. 
Витрати на збут включають витрати, пов’язані з реалізацією (збутом) продукції (робіт, послуг). 
Фактичні адміністративні витрати та витрати на збут розподіляються між різними видами товарної 
продукції (робіт, послуг) пропорційно плановим ставкам. 
Для визначення планових ставок адміністративних витрат та витрат на збут базою розподілу є 
обсяг виробленої товарної продукції (робіт, послуг) у кількісному виразі.  
м) Прибуток на акцію 
Підприємство представляє показники базисного та розбавленого прибутку на акцію у відношенні 
своїх звичайних акцій. Базовий прибуток на акцію розраховується як частка від ділення прибутку 
або збитку, що належать власникам звичайних акцій підприємства, на середньозважену кількість 



звичайних акцій, що перебувають в обігу протягом звітного періоду. Розбавлений прибуток на 
акцію розраховується шляхом коригування величини прибутку або збитку, що належать 
власникам звичайних акцій, і середньозваженої кількості звичайних акцій в обігу на розбавлений 
ефект від всіх потенційних звичайних акцій. 
н) Сегментна звітність 
Операційний сегмент являє собою компонент Компанії, який залучений в комерційну діяльність, 
від якої він отримує прибутку, або несе збитки (включаючи прибутки та збитки у відношенні 
операцій з іншими компонентами Компанії), результати діяльності якого регулярно аналізуються 
особою, відповідальною за прийняття операційних рішень при розподілі ресурсів між сегментами і 
при оцінці фінансових результатів їх діяльності, та щодо якого доступна фінансова інформація. 
о) Нові стандарти та тлумачення  
Принципи облікової політики, застосовані при складанні цієї фінансової звітності, відповідають 
тим, що застосовувалися Компанією у річній фінансовій звітності за рік, що закінчився 31 грудня 
2016 р., за винятком застосування нових стандартів та поправок до чинних стандартів, які 
набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2017 або після цієї дати. 
Характер і вплив кожного/ой нового/ой стандарту/поправки описані нижче: 
Поправки до МСФЗ (ІAS) 7 «Звіт про рух грошових коштів» - «Ініціатива в сфері розкриття 
інформації». 
Поправки до МСФЗ (ІAS) 7 «Звіт про рух грошових коштів» є частиною ініціативи Ради по МСФО 
в сфері розкриття інформації і вимагають, щоб організація розкривала інформацію, що дозволяє 
користувачам фінансової звітності оцінити зміни в зобов'язаннях, обумовлених фінансовою 
діяльністю, включаючи як зміни, зумовлені грошовими потоками, так і зміни, не обумовлені ними. 
При першому застосуванні даних поправок організації не зобов'язані надавати порівняльну 
інформацію за попередні періоди. Товариство надало інформацію про зміни в зобов'язаннях, 
обумовлених фінансовою діяльністю за поточний період в Примітці 7.3. 
Поправки до МСФЗ (ІAS) 12 «Податки на прибуток» - «Визнання відстрочених податкових 
активів щодо нереалізованих збитків» 
Поправки роз'яснюють, що організація повинна враховувати те, чи обмежує податкове 
законодавство джерела оподатковуваного прибутку, проти якої вона може робити вирахування 
при відновленні такої тимчасової різниці, пов’язаної з нереалізованими збитками. Крім того, 
поправки містять вказівки щодо того, як організація повинна визначати майбутній оподаткований 
прибуток, і описують обставини, при яких оподатковуваний прибуток може передбачати 
відшкодування деяких активів в сумі, що перевищує їх балансову вартість. 
Товариство застосовує поправки ретроспективно. Однак їх застосування не зробило впливу на 
фінансове становище і результати діяльності Товариства. 
Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2014-2016 рр. 
Поправки до МСФЗ (ІFRS) 12 «Розкриття інформації про участь в інших організаціях» - 
«Роз'яснення сфери застосування вимог до розкриття інформації в МСФЗ (ІFRS) 12" 
Поправки роз'яснюють, що вимоги до розкриття інформації в МСФЗ (ІFRS) 12, за винятком 
описаних в пунктах B10-B16, застосовуються щодо частки участі організації в дочірній 
організації, спільному підприємстві або асоційованому підприємстві (або частини частки в 
спільному підприємстві або асоційованому підприємстві), яка класифікується (або включається до 
складу ліквідаційної групи, яка класифікується) як призначена для продажу. 
Станом на 31 грудня 2017 року Товариство не має в часток участі в дочірній організації, спільному 
підприємстві або асоційованому підприємстві (або частини частки в спільному підприємстві або 
асоційованому підприємства), яка класифікується (або включається до складу ліквідаційної групи, 
яка класифікується) як призначена для продажу. Дані поправки не вплинули на фінансову 
звітність Товариства. 
Стандарти та інтерпретації, які були випущені, але не набрали чинності. 
Нижче наводяться стандарти та роз'яснення, які були випущені, але ще не набули чинності на дату 
випуску фінансової звітності підприємства. Підприємство має намір застосувати ці стандарти з 
дати їх вступу в силу. 
МСФЗ (ІFRS) 9 «Фінансові інструменти» 



У липні 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцію МСФЗ (ІFRS) 9 «Фінансові 
інструменти», яка замінює МСФЗ (ІAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» та всі 
попередні редакції МСФЗ (ІFRS) 9. МСФЗ (ІFRS) 9 об'єднує разом три частини проекту з обліку 
фінансових інструментів: класифікація та оцінка, знецінення та облік хеджування. 
МСФЗ (ІFRS) 9 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 року 
або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. За винятком обліку 
хеджування, стандарт застосовується ретроспективно, але надання порівняльної інформації не є 
обов'язковим. Вимоги щодо обліку хеджування, головним чином, застосовуються перспективно, з 
деякими обмеженими винятками. 
Товариство планує почати застосування нового стандарту з необхідною дати вступу в силу і не 
перераховуватиме порівняльну інформацію. У 2017 році Товариство здійснило детальну оцінку 
впливу всіх трьох частин МСФЗ (ІFRS) 9. Ця оцінка ґрунтується на інформації, доступній в даний 
час, і може бути змінена внаслідок отримання додаткової обґрунтованої і підтвердженої 
інформації, яка стане доступною для Товариства в 2018 році, коли Товариство почне застосування 
МСФЗ (ІFRS) 9 в цілому, Товариство не очікує значного впливу нових вимог на свій звіт про 
фінансовий стан і власний капітал.  
(А) Класифікація і оцінка 
Товариство не очікує значного впливу на свій бухгалтерський баланс і власний капітал при 
застосуванні вимог до класифікації та оцінки МСФЗ (ІFRS) 9. Товариство планує продовжувати 
оцінювати за справедливою вартістю всі фінансові активи, які оцінюються в даний час за 
справедливою вартістю. 
Позики, а також торгова дебіторська заборгованість утримуються для отримання передбачених 
договором грошових потоків, і очікується, що вони приведуть до виникнення грошових потоків, 
які є виключно платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків. Товариство проаналізувало 
характеристики передбачених договором грошових потоків за цими інструментами і прийшла до 
висновку, що вони відповідають критеріям для оцінки за амортизованою вартістю відповідно до 
МСФЗ (ІFRS) 9. Отже рекласифікувати дані інструменти не потрібно. 
(Б) Знецінення 
МСФЗ (ІFRS) 9 вимагає, щоб Товариство відображало по всіх боргових цінних паперах, позиках і 
торговій дебіторській заборгованості 12-місячні очікувані кредитні збитки або очікувані кредитні 
збитки за весь термін. Товариство буде застосовувати спрощений підхід і відобразить очікувані 
кредитні збитки за весь термін за торговельною дебіторською заборгованістю. 
МСФЗ (ІFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями» 
МСФЗ (ІFRS) 15 був випущений в травні 2014 року, а в квітні 2016 року було внесено поправки. 
Стандарт передбачає модель, що включає п'ять етапів, яка буде застосовуватися щодо виручки за 
договорами з покупцями. Згідно МСФЗ (ІFRS) 15 виручка визнається в сумі, що відбиває 
відшкодування, право на яке організація очікує отримати в обмін на передачу товарів або послуг 
покупцеві. 
Новий стандарт по виручці замінить всі існуючі вимоги МСФЗ до визнання виручки. 
Вимагатиметься повне ретроспективне застосування або модифіковане ретроспективне 
застосування для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати; при 
цьому допускається дострокове застосування. Товариство планує використовувати варіант 
повного ретроспективного застосування нового стандарту з необхідною дати вступу в силу. У 
2016 році Товариство провело попередню оцінку наслідків застосування МСФЗ (ІFRS) 15, потім 
був проведений більш детальний аналіз, який завершився в 2017 році. 
Діяльність Товариства пов'язана з виробництвом автотранспортних засобів. Продаж продукції 
здійснюється за допомогою окремих ідентифікованих договорів з покупцями. 
(А) Продаж товарів 
Очікується, що застосування МСФЗ (ІFRS) 15 до договорів з покупцями, за якими передбачається, 
що продаж продукції буде єдиним обов'язком до виконання, не матиме впливу на виручку і 
прибуток або збиток Товариства. Товариство очікує, що визнання виручки буде відбуватися в той 
момент часу, коли контроль над активом передається покупцеві, що відбувається, як правило, при 
доставці товарів. 



(Б) Авансові платежі, отримані від покупців 
Як правило, Товариство отримує від покупців тільки короткострокові авансові платежі. Вони 
відображаються в складі торгової та іншої кредиторської заборгованості. Однак час від часу 
Товариство може отримувати довгострокові авансові платежі від покупців. Відповідно до діючої 
облікової політики Товариство представляє такі платежі в звіті про фінансовий стан як відкладену 
виручку в складі довгострокових зобов'язань. Згідно з чинною обліковою політикою щодо 
довгострокових авансових платежів відсоток не нараховувався. 
Згідно МСФЗ (ІFRS) 15 Товариство повинно визначити, чи містять договори значний компонент 
фінансування. Однак Товариство прийняло рішення використовувати спрощення практичного 
характеру, передбачене МСФЗ (ІFRS) 15, і не буде коригувати обіцяну суму відшкодування з 
урахуванням впливу значного компонента фінансування в договорах, якщо в момент укладення 
договору Товариство очікує, що період між передачею Товариством обіцяного товару або послуги 
покупцеві і оплатою покупцем такого товару або послуги складе не більше одного року. Отже, 
стосовно до короткострокових авансовими платежами Товариство не враховуватиме компонент 
фінансування, навіть якщо він є значним. 
(В) Вимоги до подання та розкриття інформації 
У МСФЗ (ІFRS) 15 містяться більш детальні вимоги до подання та розкриття інформації, ніж в 
діючих МСФЗ. Вимоги до подання вносять значні зміни в існуючу практику і збільшують обсяг 
інформації, необхідної до розкриття у фінансовій звітності Товариства. Багато вимог до розкриття 
інформації в МСФЗ (ІFRS) 15 є абсолютно новими, але за оцінкою Товариства вимоги до 
розкриття інформації не матимуть суттєвого впливу на фінансову звітність Товариства. Також 
згідно з вимогами МСФЗ (ІFRS) 15 Товариство повинно деталізувати інформацію про виручку, 
визнану за договорами з покупцями, за категоріями, що відображає те, яким чином економічні 
чинники впливають на характер, величину, терміни і невизначеність виникнення виручки і 
грошових потоків. Крім того, воно повинно розкрити інформацію про співвідношення між 
розкриттям інформації про деталізованої виручці і інформацією про виручку, яка розкривається за 
кожним звітним сегментом. У 2017 році Товариство продовжило тестування відповідних систем, 
процедур внутрішнього контролю, політик і процесів, необхідних для збору та розкриття 
необхідної інформації. 
(Г) Інші коригування 
Крім коригувань, описаних вище, при першому застосуванні МСФЗ (ІFRS) 15 Товариство повинно 
скоригувати і інші статті фінансової звітності, наприклад, відкладені податки, активи, призначені 
для продажу, та пов'язані з ними зобов'язання, прибуток або збиток після оподаткування за рік від 
припиненої діяльності, інвестиції в асоційовану організацію і спільне підприємство, а також 
частка в прибутку асоційованої організації та спільного підприємства.. Крім того, будуть 
скориговані курсові різниці при перерахунку звітності іноземних підрозділів. 
Вимоги МСФЗ (ІFRS) 15 до визнання та оцінки також застосовуються щодо визнання і оцінки 
прибутків і збитків від вибуття нефінансових активів (наприклад, об'єктів основних засобів і 
нематеріальних активів), коли таке вибуття не є результатом звичайної діяльності. Однак 
очікується, що при переході на стандарт вплив таких змін на фінансову звітність Товариства буде 
несуттєвим. 
Поправки до МСФЗ (ІFRS) 10 та МСФЗ (ІAS) 28 «Продаж або внесок активів в угодах між 
інвестором і його асоційованої організацією або спільним підприємством» 
Поправки розглядають протиріччя між МСФЗ (ІFRS) 10 та МСФЗ (ІAS) 28, в частині обліку 
втрати контролю над дочірньою організацією, яка продається асоційованому підприємству або 
спільному підприємству або вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, які 
виникають в результаті продажу або внеску активів, що представляють собою бізнес згідно з 
визначенням в МСФЗ (ІFRS) 3, в угоді між інвестором і його асоційованою організацією або 
спільним підприємством, визнаються в повному обсязі. Однак прибуток або збиток, які виникають 
в результаті продажу або внеску активів, які не становлять собою бізнес, визнаються тільки в 
межах часток участі, наявних у інших, ніж організація, інвесторів в асоційованому підприємстві 
або спільному підприємстві. Рада з МСФЗ перенесла дату вступу даних поправок в силу на 
невизначений термін, проте організація, яка застосовує дані поправки достроково, повинна 



застосовувати їх перспективно. Товариство буде застосовувати дані поправки, коли вони 
вступлять в силу. 
Поправки до МСФЗ (ІFRS) 2 «Класифікація і оцінка операцій з виплат на основі акцій» 
Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (ІFRS) 2 «Виплати на основі акцій», в яких 
розглядаються три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцінку операцій з виплат на 
основі акцій з розрахунками грошовими коштами; класифікація операцій по виплатах на основі 
акцій з умовою розрахунків на нетто-основі для зобов'язань з податку, утримуваного у джерела; 
облік зміни умов операції з виплат на основі акцій, в результаті якого операція перестає 
класифікуватися як операція з розрахунками грошовими коштами і починає класифікуватися як 
операція з розрахунками пайовими інструментами. 
При прийнятті поправок організації не зобов'язані перераховувати інформацію за попередні 
періоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо 
всіх трьох аспектів і дотримання інших критеріїв. Поправки набувають чинності для річних 
періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї 
дати. 
В даний час Товариство оцінює можливий вплив цих поправок на фінансову звітність. 
МСФЗ (ІFRS) 16 «Оренда» 
МСФЗ (ІFRS) 16 був випущений в січні 2016 року і замінює собою МСФЗ (ІAS) 17 «Оренда». 
МСФЗ (ІFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про 
оренду і вимагає, щоб орендарі відображали всі договори оренди з використанням єдиної моделі 
обліку в балансі, аналогічно порядку обліку, передбаченому в МСФЗ (ІAS) 17 для фінансової 
оренди. Стандарт передбачає два звільнення від визнання для орендарів - щодо оренди активів з 
низькою вартістю (наприклад, персональних комп'ютерів) і короткострокової оренди (тобто 
оренди з терміном не більше 12 місяців). На дату початку оренди орендар буде визнавати 
зобов'язання щодо орендних платежів (тобто зобов'язання з оренди), а також актив, який 
представляє право користування базовим активом протягом терміну оренди (тобто актив у формі 
права користування). Орендарі будуть зобов'язані визнавати витрати на відсотки за зобов'язанням 
по оренді окремо від витрат по амортизації активу в формі права користування. 
Орендарі також повинні будуть переоцінювати зобов'язання по оренді при настанні певної події 
(наприклад, зміну термінів оренди, зміні майбутніх орендних платежів в результаті зміни індексу 
або ставки, що використовуються для визначення таких платежів). У більшості випадків орендар 
буде враховувати суми переоцінки зобов'язання по оренді в якості коригування активу в формі 
права користування. 
Порядок обліку для орендодавця відповідно до МСФЗ (ІFRS) 16 практично не змінюється в 
порівнянні з діючими в даний момент вимог МСФЗ (ІAS) 17. Орендодавці будуть продовжувати 
класифікувати оренду, використовуючи ті ж принципи класифікації, що і в МСФЗ (ІAS) 17, 
виділяючи при цьому два види оренди: операційну і фінансову. 
Крім цього, МСФЗ (ІFRS) 16 вимагає від орендодавців і орендарів розкриття більшого обсягу 
інформації в порівнянні з МСФЗ (ІAS) 17. 
МСФЗ (ІFRS) 16 набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або 
після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати, але не раніше дати застосування 
організацією МСФЗ (ІFRS) 15. Орендар має право застосовувати даний стандарт з використанням 
ретроспективного підходу або модифікованого ретроспективного підходу. Перехідні положення 
стандарту передбачають певні звільнення. 
У 2018 році Товариство продовжить оцінювати можливий вплив МСФЗ (ІFRS) 16 на свою 
консолідовану фінансову звітність. 
Поправки до МСФЗ (І AS) 40 «Переведення інвестиційної нерухомості з категорії в категорію» 
Поправки роз'яснюють, коли організація повинна переводити об'єкти нерухомості, включаючи 
нерухомість, що знаходиться в процесі будівництва або розвитку, в категорію або з категорії 
інвестиційної нерухомості. У поправках зазначено, що зміна характеру використання відбувається, 
коли об'єкт нерухомості починає або перестає відповідати визначенню інвестиційної нерухомості, 
і існують свідоцтва зміни характеру його використання. Зміна намірів керівництва щодо 
використання об'єкта нерухомості саме по собі не свідчить про зміну характеру його 



використання. Організації повинні застосовувати дані поправки перспективно щодо змін 
характеру використання, які відбуваються на дату початку річного звітного періоду, в якому 
організація вперше застосовує поправки, або після цієї дати. Організація повинна повторно 
проаналізувати класифікацію нерухомості, утримуваної на цю дату, і, у разі необхідності, 
здійснити переведення нерухомості для відображення умов, які існують на цю дату. Допускається 
ретроспективне застосування відповідно до МСФЗ (ІAS) 8, але тільки якщо це можливо без 
використання більш пізньої інформації. Поправки набувають чинності для річних періодів, що 
починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати за 
умови розкриття даного факту. Товариство буде застосовувати дані поправки, коли вони 
вступлять в силу. Однак оскільки поточна діяльність Товариства відповідає вимогам роз'яснення, 
Товариство не очікує, що роз’яснення вплине на її фінансову звітність. 
Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2014-2016 рр. (випущені в грудні 2016 року) 
Дані удосконалення включають такі: 
МСФЗ (ІFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» - видалення 
короткострокових звільнень для організацій, що вперше застосовують МСФЗ 
Короткострокові звільнення, передбачені пунктами E3-E7 МСФЗ (ІFRS) 1, були видалені, оскільки 
вони виконали свою функцію. Дані поправки вступають в чинності 1 січня 2018 р Дані поправки 
не застосовуються до Товариства, оскільки Товариство вже готує свою фінансову звітність за 
МСФЗ. 
МСФЗ (ІAS) 28 «Інвестиції в асоційовані організації та спільні підприємства» - Роз'яснення того, 
що рішення оцінювати об'єкти інвестиції за справедливою вартістю через прибуток або збиток має 
прийматися окремо для кожної інвестиції 
Поправки роз'яснюють наступне: 
• Організація, яка спеціалізується на венчурних інвестиціях, або інша аналогічна організація може 
прийняти рішення оцінювати інвестиції в асоційовані організації та спільні підприємства за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток. Таке рішення приймається окремо для кожної 
інвестиції при первісному визнанні. 
• Якщо організація, яка сама не є інвестиційною організацією, має частку участі в асоційованій 
організації або спільному підприємстві, що є інвестиційними організаціями, то при застосуванні 
методу участі в капіталі така організація може вирішити зберегти оцінку за справедливою 
вартістю, застосовану її асоційованої організацією або спільним підприємством, що є 
інвестиційними організаціями, до своїх власних часток участі в дочірніх організаціях. Таке 
рішення приймається окремо для кожної асоційованої організації або спільного підприємства, що 
є інвестиційними організаціями, на більш пізню з таких дат: (а) дату первісного визнання 
асоційованої організації або спільного підприємства, що є інвестиційними організаціями; (b) дату, 
на яку асоційована організація або спільне підприємство стають інвестиційними організаціями; і 
(c) дату, на яку асоційована організація або спільне підприємство, що є інвестиційними 
організаціями, вперше стають материнськими організаціями. 
Дані поправки застосовуються ретроспективно і набувають чинності 1 січня 2018 р Допускається 
застосування до цієї дати. Якщо організація застосує дані поправки до більш раннього періоду, 
вона повинна розкрити цей факт. Товариство не очікує, що роз'яснення вплине на його фінансову 
звітність.  
Роз'яснення КТМФЗ (ІFRІC) 22 «Операції в іноземній валюті та попередня оплата». 
У роз'ясненні пояснюється, що датою операції для цілей визначення обмінного курсу, який 
повинен використовуватися при первісному визнанні активу, витрати або доходу (або його 
частини) у разі припинення визнання немонетарного активу або немонетарного зобов'язання, що 
виникають в результаті вчинення або отримання попередньої оплати, є дата, на яку організація 
спочатку визнає немонетарний актив або немонетарні зобов'язання, що виникають в результаті 
вчинення або отримання попередньої оплати. У разі декількох операцій вчинення або отримання 
попередньої оплати організація повинна визначати дату операції для кожної виплати або 
отримання попередньої оплати. Організації можуть застосовувати це роз'яснення ретроспективно. 
В якості альтернативи організація може застосовувати роз'яснення перспективно по відношенню 
до всіх активів, витрат і доходів в рамках сфери застосування роз'яснення, спочатку визнаних на 



зазначену дату або після неї: 
(і) початок звітного періоду, в якому організація вперше застосовує дане роз'яснення; або 
(іі) початок попереднього звітного періоду, представленого в якості порівняльної інформації у 
фінансовій звітності звітного періоду, в якому організація вперше застосовує дане роз'яснення. 
Роз'яснення вступає в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї 
дати. Допускається застосування до цієї дати за умови розкриття даного факту. Однак оскільки 
поточна діяльність Товариства відповідає вимогам роз'яснення, Товариство не очікує, що воно 
вплине на його фінансову звітність. 
 
Роз'яснення КТМФЗ (ІFRІC) 23 «Невизначеність щодо правил обчислення податку на прибуток» 
Роз'яснення розглядає порядок обліку податку на прибуток, коли існує невизначеність податкових 
трактувань, що впливає на застосування МСФЗ (ІAS) 12. Роз'яснення не застосовується до 
податків або зборів, які не належать до сфери застосування МСФЗ (ІAS) 12, а також не містить 
особливих вимог, що стосуються відсотків і штрафів, пов'язаних з невизначеними податковими 
трактуваннями. Зокрема, роз'яснення розглядає наступні питання: 
 
• чи розглядає організація невизначені податкові трактування окремо; 
• допущення, які організація робить щодо перевірки податкових трактувань податковими 
органами; 
• як організація визначає оподатковуваний прибуток (податковий збиток), податкову базу, 
невикористані податкові збитки, невикористані податкові пільги і ставки податку; 
• як організація розглядає зміни фактів і обставин. 
 
Організація повинна вирішити, чи розглядати кожне невизначене податкове трактування окремо 
або разом з однією або декількома іншими невизначеними податковими трактуваннями.  
 
Необхідно використовувати підхід, який дозволить з більшою точністю передбачити результат 
розв’язання невизначеності. Роз'яснення вступає в силу для річних періодів, що починаються 1 
січня 2019 року або після цієї дати. Допускаються певні звільнення при переході. Товариство буде 
застосовувати роз'яснення з дати його вступу в силу. Товариство не очікує, що роз'яснення вплине 
на його фінансову звітність. 

 

Продовження тексту приміток 

 
5. Розкриття суттєвих строк Балансу (Звіт про фінансовий стан ). 
 
Станом на 31 грудня 2017 року у фінансовій звітності ПрАТ «АвтоКрАЗ» загальна сума активів 
склала 6 923 496 тис. грн. 
Станом на 31 грудня 2016 року у фінансовій звітності ПрАТ «АвтоКрАЗ» загальна сума активів 
склала 6 284 348 тис. грн. 
 
БАЛАНС  (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 грудня 2017р. 
 
АКТИВ  
 Пункт розділу ___ На початок звітного періоду ___ На кінець звітного періоду 
I. Необоротні активи  ___    ___   ___   
Нематеріальні активи ___ 5.2 ___ 5 843 ___ 5 843 
  первісна вартість  ___  ___ 11 434 ___ 11 434 
  накопичена амортизація  ___  ___ (5 591) ___ (5 591) 



Незавершені капітальні інвестіції  ___  ___ 18 852 ___ 18 832 
Основні засоби ___ 5.1 ___ 265 122 ___ 253 348 
  первісна вартість  ___  ___ 4 958 645 ___ 4 954 161 
  знос  ___  ___ (4 693 523) ___ (4 700 813) 
Інвестиційна нерухомість ___ 5.1 ___ 3 632 ___ 3 163 
Первісна вартість інвестиційної нерухомості ___  ___ 15 422 ___ 15 422 
Знос інвестиційної нерухомості ___  ___ (11 790) ___ (12 259) 
Довгострокові фінансові інвестиції:                                                                 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств  ___ 5.4 ___ 10 186 ___ 17 708 
 інші фінансові інвестиції  ___ 5.4 ___ 2 119 085 ___ 127 411 
Довгострокова дебіторська заборгованість   ___  ___ 15 ___ 13 
Відстрочені податкові активи ___  ___ 154 923 ___ 160 079 
Усього за розділом I  ___  ___  2 577 658 ___ 586 397 
II. Оборотні активи  ___  ___  ___   
Запаси  ___ 5.5 ___ 455 183 ___ 518 959 
Виробничі запаси ___  ___ 164 985 ___ 228 766 
Незавершене виробництво ___  ___ 65 389 ___ 96 307 
Готова продукція ___  ___ 223 456 ___ 192 644 
Товари ___  ___ 1 353 ___ 1 242 
Поточні біологічни активи ___  ___ - ___ - 
Векселі одержані ___  ___ 3 057 ___ 2 288 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги  ___ 5.6 ___ 588 385 ___ 931 408 
Дебіторська заборгованість за розрахунками:                                                      
за виданими авансами   ___ 5.7 ___ 435 134 ___ 416 767 
  з бюджетом  ___  ___ 6 272 ___ - 
у тому числі з податку на прибуток ___  ___ - ___ - 
Інша поточна дебіторська заборгованість  ___ 5.8 ___ 2 101 339 ___ 2 115 781 
Поточні фінансові інвестиції ___ 5.4 ___ - ___ 2 334 674 
Гроші та їх еквіваленти ___ 5.3 ___ 4 031 ___ 8 633 
 Готівка ___  ___ 45 ___ 46 
 Рахунки в банках ___  ___ 3 986 ___ 8 587 
Витрати майбутніх періодів ___  ___ - ___ - 
Інші оборотні активи  ___  ___ 104 752 ___ 52 
Усього за розділом II  ___  ___ 3 698 153 ___ 6 328 562 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття ___ 5.9 ___ 8 537 ___ 8 537 
Баланс  ___  ___ 6 284 348 ___ 6 923 496 
ПАСИВ  
Пункт розділу ___ На початок звітного періоду ___ На кінець звітного періоду 
I. Власний капітал  ___  ___  ___  



Зареєстрований капітал  ___ 5.10 ___ 565 742 ___ 565 742 
Капітал у дооцінках  ___ 5.11 ___ 152 606 ___ 146 124 
Резервний капітал  ___  ___ 5 375 ___ 5 375 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  ___  ___ (632 629) ___ (715 875) 
Усього за розділом I  ___  ___ 91 094 ___ 1 366 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення ___  ___  ___  
Довгострокові кредити банків  ___ 5.12 ___ 1 771 001 ___ 1 797 907 
Інші довгострокові зобов'язання  ___ 5.12 ___ 67 999 ___  
Цільове фінансування  ___  ___  ___  
Усього за розділом II  ___  ___ 1 839 000 ___ 1 797 907 
III. Поточні зобов'язання і забезпечення ___  ___  ___  
Короткострокові кредити банків  ___ 5.13 ___ 681 803 ___ 748 075 
Векселі видані ___ 5.15 ___ 330 925 ___ 320 170 
Поточна кредиторська заборгованість за:                                                                            
довгостроковими зобов'язаннями   ___ 5.14 ___ 43 878 ___ 43 878 
  товари, роботи, послуги  ___ 5.16 ___ 273 242 ___ 554 554 
  розрахунками з бюджетом  ___  ___ 5 819 ___ 10 209 
  розрахунками зі страхування  ___  ___ 5 007 ___ 8 053 
  розрахунками з оплати праці  ___  ___ 5 732 ___ 7 971 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами ___ 5.17 ___ 649 167 ___ 675 701 
Поточні забезпечення ___ 5.18 ___ 5 173 ___ 7 279 
Інші поточні зобов'язання  ___ 5.19 ___ 2 353 508 ___ 2 748 333 
Усього за розділом III ___  ___ 4 354 254 ___ 5 124 223 
Баланс ___  ___ 6 284 348 ___ 6 923 496 

 
5.1 Основні засоби та інвестиційна нерухомість 
Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів станом на 31.12.2017 р. складає 38 
499тис. грн.. 
Основні засоби станом на 31.12.2017 р.(тис. грн.) 
Групи основних засобів ___ Залишок на початок року (первісна (переоцінена) вартість ___ знос) 
___ Надійшло за рік ___ Вибуло за рік(первісна (переоцінена) вартість ___ знос) ___ Нараховано 
амортизації за рік ___Залишок на кінець року (первісна (переоцінена) вартість ___ знос) 
1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 6 ___ 7 ___ 8 ___ 9 
Інвестиційна нерухомість ___ 15 422 ___ 11 790 ___ - ___ - ___ - ___ 469 ___ 15 422 ___ 12 259 
Будинки, споруди ___ 803 360 ___ 624 912 ___ - ___ - ___ - ___ 7 075 ___ 803 360 ___ 631 987 
Машини та обладнання ___ 4 004 497 ___ 3 923 471 ___ 1 077 ___ 4 532 ___ 1 500 ___ 1 671 ___ 4 
001 042 ___ 3 923 642 
Транспортні засоби ___ 34 218 ___ 31 603 ___ - ___ 727 ___ 120 ___ 74 ___ 33 491 ___ 31 557 
Інструменти, прилади, інвентар ___ 116 570 ___ 113 537 ___ 306 ___ 608 ___ 261 ___ 351 ___ 116 
268 ___ 113 627 
Разом ___ 4 974 067 ___ 4 705 313 ___ 1 383 ___ 5 867 ___ 1 881 ___ 9 640 ___ 4 969 583 ___ 4 713 
072 
Забезпечення  
На 31 грудня 2017 р. основні засоби первісною вартістю 4 669 424 тис. грн. (на 31 грудня 2016 



року: 4 669 354 тис. грн.) передане в заставу для забезпечення банківських кредитів.  
5.2 Нематеріальні активи 
Нематеріальні активи станом на 31.12.2017р.(тис. грн) 
Групи нематеріальних активів ___ Залишок на початок року (первісна (переоцінена) вартість ___ 
знос) ___ Надійшло за рік ___ Вибуло за рік(первісна (переоцінена) вартість ___ знос) ___ 
Нараховано амортизації за рік ___Залишок на кінець року (первісна (переоцінена) вартість ___ 
знос) 
1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 6 ___ 7 ___ 8 ___ 9 
Права користування майном ___ 99 ___ 99 ___ - ___ - ___ - ___ - ___ 99 ___ 99 
Права на комерційні позначення ___ 1 ___ 1 ___ - ___ - ___ - ___ - ___ 1 ___ 1 
Інші нематеріальні активи ___ 11 334 ___ 5 491 ___ - ___ - ___ - ___ - ___ 11 334 ___ 5 491 
Разом ___ 11 434 ___ 5 591 ___ - ___ - ___ - ___ - ___ 11 434 ___ 5 591 
5.3 Грошові кошти та їх еквіваленти представлені у звітності за 2016 – 2017 роках такими 
активами (тис. грн): 
Види грошових коштів та їх еквівалентів ___ Станом на 31.12.2016 ___ Станом на 31.12.2017 
Кошти у касі ___ 45 ___ 46 
Грошові кошти на поточних рахунках ___ 3 986 ___ 8 587 
В т.ч. в гривнях ___ 3 986 ___ 8 587 
рос. Руб ___ - ___ - 
Долар ___ - ___ - 
Євро ___ - ___ - 
РАЗОМ ___ 4 031 ___ 8 633 
5.4 Довгострокові та поточні фінансові інвестиції за 2016-2017 роках представлені такими цінними 
паперами (тис. грн): 
№ з/п ___ Вид вкладень ___ Станом на 31.12.2016 ___ Станом на 31.12.2017 
1 ___ Довгострокові фінансові інвестиції, з них: ___ 2 129 271 ___ 145 119 
1.1 ___ Звичайні акції вітчизняних підприємств ___ 129 993 ___ 129 993 
1.2 ___ Прості векселі ___ 1 991 674 ___ - 
1.3 ___ Внески до статутних фондів підприємств ___ 7 604 ___ 15 126 
2 ___ Поточні фінансові інвестиції, з них: ___ ___ 2 334 674 
2.1 ___ Прості векселі ___ - ___ 2 334 671 
У звітному періоді підприємство володіло портфелем цінних паперів (звичайні акції вітчизняних 
підприємств, векселі, внески до статутних фондів підприємств), справедлива вартість відображена: 
- по собівартості в сумі 129 993тис. грн. – звичайні акції та внески до статутних фондів; 
- за амортизованою вартістю в сумі 2 334 674 тис. грн. прості векселі, у т.ч.: короткострокові – 2 
334 674тис. грн.;  
- за методом участі в капіталі інших підприємств в сумі 17 708тис. грн.,у т.ч.: 
звичайні акції ВАТ «Сімферопольський завод авторулів» - 2 912 тис. грн.; 
корпоративні права в ТОВ «КрАЗ-Капітал» -14 796 тис. грн. 
Довгострокові фінансові інвестиції станом на 31.12.2016 становили 2 129 271 тис. грн. На кінець 
періоду тобто станом на 31.12.2017р. сума довгострокових фінансових інвестицій становить 145 
119тис. грн. 
Поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2016 не значилися. Станом на 31.12.2017 року сума 
поточних фінансових інвестицій становить 2 334 674 тис. грн. 
 
5.5 Запаси підприємства за період 2016-2017 роках становлять (тис. грн.): 
Найменування показника ___ Балансова вартість станом на 31.12.2016р. ___ Балансова вартість 
станом на 31.12.2017р. 
1 ___ 3 ___ 4 
Сировина і матеріали ___ 60 467 ___ 71 775 
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби ___ 91 958 ___ 140 019 
Паливо ___ 579 ___ 552 
Тара і тарні матеріали ___ 320 ___ 286 
Будівельні матеріали ___ 298 ___ 3 016 



Запасні частини ___ 5 729 ___ 6 771 
Малоцінні та швидкозношувані предмети ___ 5 634 ___ 6 347 
Незавершене виробництво ___ 65 389 ___ 96 307 
Готова продукція ___ 223 456 ___ 192 644 
Товари ___ 1 353 ___ 1 242 
Разом: ___ 455 183 ___ 518 959 
Забезпечення  
На 31 грудня 2017р. запаси балансовою вартістю 241 832 тис. грн.(на 31 грудня 2016 р. – 241 832 
тис грн.) передані в заставу для забезпечення банківських кредитів.  
5.6 Дебіторська заборгованість за товари та послуги представлена таким чином  
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (первісна вартість):  
- розрахунки з вітчизняними покупцями 203 765 ___ 375 683 
- розрахунки з іноземними покупцями 384 671 ___  556 128 
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності сумнівної дебіторської заборгованості: 
вітчизняних покупців (51) ___ (403) 
Аналіз дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги за строками виникнення 
представлений таким чином (первісна вартість):  
(у тисячах гривень) 31 грудня 2016р ___  31 грудня 2017 р  
До 12 місяців 544 270 ___  498 431  
Від 12 до 18 місяців 24 693  ___ 71 552 
Від 18 до 36 місяців 19 473 ___  361 425 
5.7 Дебіторська заборгованість за виданими авансами складається з попередніх оплат: 
(у тисячах гривень) 31 грудня 2016р  ___ 31 грудня 2017 р  
за товарно-матеріальні цінності 431 176 ___  410 155 
за енергоносії 390  ___ 2 110 
за надані послуги 3 634 ___  4 513 
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності сумнівної дебіторської заборгованості за 
виданими авансами: 
вітчизняних покупців (66) ___  (11) 
Усього дебіторської заборгованості 435 134  ___ 416 767 
5.8 Інша поточна дебіторська заборгованість за звітний період складається: 
(у тисячах гривень) 31 грудня 2016р  ___ 31 грудня 2017 р  
за відвантажені товарно- 
матеріальні цінності 258 457  ___ 275 618  
по договорам позик і доручень 
з іншими юридичними особами 781 335  ___ 779 831 
за договорами купівлі-продажу  
цінних паперів 1 082 803  ___ 1 080 080 
інші 1 162  ___ 1 550  
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності сумнівної іншої дебіторської заборгованості: 
вітчизняних покупців (22 418) (21 298) 
Усього дебіторської заборгованості 2 101 339  ___ 2 115 781 
Аналіз іншої поточної дебіторської заборгованості за строками виникнення представлений таким 
чином:  
(у тисячах гривень) 31 грудня 2016р 31 грудня 2017 р  
До 12 місяців 106 587  ___ 15 996  
Від 12 до 18 місяців 194 689 ___  105 033 
Від 18 до 36 місяців 1 800 063 ___  1 994 752  
5.9 Необоротні активи , утримані для продажу, та групи вибуття на 31 грудня 2017 року складають 
8 537 тис. грн. (на 31 грудня 2016 року 8 537 тис. грн.) та представлені вартістю необоротних 
активів та груп вибуття, утримуваних для продажу. 
5.10 Статутний капітал  
На 31 грудня 2017 р. зареєстрований статутний капітал складається з 2 262 969 820 випущених та 



зареєстрованих простих акцій ( на 31 грудня 2016 - 2 262 969 820 акцій) номінальною вартістю 
0,25 гривні за одну акцію. Статутний капітал, зареєстрований 28 грудня 2010 року Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, становить 565 742 тис. грн.  
5. 11 Капітал у дооцінках включає суму дооцінки основних засобів, сума якої на 31 грудня 2017 
року складає 146 124 тис. грн. (на 31 грудня 2016 року 152 606тис. грн.). 
5.12 Довгострокові кредити банків та інші довгострокові зобов’язання представлені таким чином:  
(у тисячах гривень) 31 грудня 2016р 31 грудня 2017 р  
Банківський кредит, отриманий  
від філії «Відділення Промінвестбанку 
України» в м. Кременчуці 30 733  ___ 30 733 
Банківський кредит, отриманий  
від ПАТ «Фінанси та Кредит», м. Київ 928 023 ___  928 751  
Банківський кредит, отриманий  
від ПАТ «Свєдбанк», м. Кременчук 812 245  ___ 838 423 
Позика Forth Fsset Management LTD 67 999 - 
Всього 1 839 000 ___  1 797 907 
5.13 Короткострокові кредити банків представлені таким чином:  
(у тисячах гривень) 31 грудня 2016р 31 грудня 2017 р  
Банківський кредит, отриманий  
від філії «Відділення Промінвестбанку 
України» в м. Кременчуці 186 735  ___ 186 734  
Банківський кредит, отриманий  
від ПАТ «Державний ощадний 
банк України» 495 068 ___  491 151 
Позика Forth Fsset Management LTD - ___  70 190 
Всього 681 803 ___  748 075 
5.14 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями представлена таким чином:  
(у тисячах гривень) 31 грудня 2016р 31 грудня 2017 р  
Розстрочені відсотки за банківським 
кредитом, отриманим від ПАТ  
«Державний ощадний банк України» 43 457  ___ 43 457 
Інші 421  ___ 421 
Всього 43 878  ___ 43 878 
5.15 Поточні  зобов’язання за векселями виданими представлені розрахунками за векселями, що 
видані в забезпечення заборгованості по договорам купівлі-продажу цінних паперів, по яким на 31 
грудня 2017 року кредиторська заборгованість складає 320 170тис. грн. (на 31 грудня 2016 року: 
330 925тис.грн.)  
5.16 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги представлена таким чином: 
(у тисячах гривень) 31 грудня 2016р 31 грудня 2017 р  
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:  
- розрахунки з вітчизняними постачальниками 237 927 ___  522 876 
- розрахунки з іноземними постачальниками 35 315  ___ 31 678 
Всього 273 242 ___  554 554 
5.17 Кредиторська заборгованість за отриманими авансами складається з попередніх оплат: 
(у тисячах гривень) 31 грудня 2016р 31 грудня 2017 р  
за готову продукцію, послуги 466 787  ___ 521 563 
за товарно-матеріальні цінності 182 359 ___  154 117 
за енергоносії 21 ___  21 
Усього кредиторської заборгованості 649 167 ___  675 701 
5.18 Поточні забезпечення включає резерв невикористаних відпусток, сума якого на 31 грудня 
2017 року складає 7 279тис.грн. (на 31 грудня 2016 року 5 173 тис.грн.). 
5.19 Інші поточні зобов’язання за звітний період складаються з розрахунків: 
(у тисячах гривень) 31 грудня 2016р  ___ 31 грудня 2017 р  



по нарахованим відсоткам 
за користування кредитами банків 1 218 441 ___  1 629 795 
по нарахованим відсоткам 
за користування позикою 
Forth Fsset Management LTD 22 813 ___  30 150  
по договорам позик і доручень 
з іншими юридичними особами 652 084 ___  647 888 
за договорами купівлі-продажу  
цінних паперів 435 686  ___ 437 476 
інші 24 484  ___ 3 024  
Усього поточних зобов’язань 2 353 508  ___ 2 748 333  
6. Розкриття суттєвих строк Звіту про фінансові результати. 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік 
Стаття ___ Пункт розділу ___ За звітний період ___ За аналогічний період попереднього року 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робот, послуг) ___ 6.1 ___ 1 047 864 ___ 1 231 793 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) ___ 6.2 ___ (947 633) ___ (848 265) 
Валовий: ___ ___ ___  
прибуток ___ ___ 100 231 ___ 383 528  
Інші операційні доходи ___ 6.8 ___ 67 030 ___ 481 048  
Адміністративні витрати ___ 6.3 ___ (97 572) ___ (83 437) 
Витрати на збут ___ 6.4 ___ (23 529) ___ (56 426) 
Інші операційні витрати ___ 6.5 ___ (51 206) ___ (411 278) 
Фінансові результати від операційної діяльності: ___ ___ ___  
прибуток ___ ___ ___ 313 435  
Збиток ___ ___ (5 046) ___  
Доход від участі в капіталі ___ 6.10 ___ 72 ___ 57  
Інші фінансові доходи ___ 6.9 ___ 358 096 ___ 30  
Інші доходи ___ 6.11 ___ 15 022 ___ 23 
Фінансові витрати ___ 6.6 ___ (415 111) ___ (365 593) 
Інші витрати ___ 6.7 ___ (47 917) ___ (176 411) 
Фінансові результати до оподаткування: ___ ___ ___  
збиток ___ ___ (94 884) ___ (228 459) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток ___ 6.12 ___ 5 156 ___ 36 644 
Чистий фінансовий результат: ___ ___ ___  
збиток ___ ___ (89 728) ___ (191 815) 
6.1 Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року та рік , 
що закінчився 31грудня 2016 р., представлені таким чином:  
(у тисячах гривень) 2016 2017 
Виручка від реалізації автомобілів КрАЗ ___ 1 114 403 ___ 959 092 
Виручка від реалізації запчастин до автомобілів КрАЗ ___ 83 551 ___ 65 043 
Виручка від реалізації чавунних куль ___ 32 442 ___ 22 421 
Виручка від реалізації послуг ___ 1 397 ___ 1 308 
1 231 793 ___ 1 047 864  
6.2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що закінчився 31 грудня 2017 
року та рік , що закінчився 31грудня 2016 р., представлені таким чином:  
(у тисячах гривень) 2016 2017 
Собівартість реалізованих автомобілів КрАЗ ___ 786 428 ___ 892 123 
Собівартість реалізованих запчастин до автомобілів КрАЗ ___ 38 128 ___ 38 518 
Собівартість реалізованих чавунних куль ___ 23 043 ___ 16 230 
Собівартість наданих послуг ___ 649 ___ 762 
Нерозподілені постійні загальногосподарські витрати ___ 17 ___ - 



848 265 ___ 947 633 
6.3 Адміністративні витрати  
Адміністративні витрати за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року та рік , що закінчився 31грудня 
2016 р., представлені таким чином:  
(у тисячах гривень) 2016 2017 
Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи ___ 36 644 ___ 43 443 
Ремонти основних засобів ___ 700 ___ 966 
Витрати, пов’язані з оплатою послуг банків ___ 1 826 ___ 926 
Податки та збори ___ 23 277 ___ 24 076 
Знос основних засобів та нематеріальних активів ___ 1 990 ___ 1 335 
Витрати на оплату інформаційно-консультаційних послуг, послуг нотаріусів, послуг охорони тощо 
___ 10 119 ___ 13 815 
Інше ___ 8 881 ___ 13 011 
83 437 ___ 97 575  
6.4 Витрати на збут  
Витрати на збут за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року та рік , що закінчився 31грудня 2016 р., 
представлені таким чином:  
(у тисячах гривень) 2016 2017 
Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи ___ 3 573 ___ 4 743 
Витрати на транспортування, страхування продукції ___ 2 428 ___ 1 788 
Витрати на рекламу ___ 393 ___ 1 127 
Витрати на утримання та ремонти основних засобів ___ 1 243 ___ 1 147 
Витрати на оплату послуг, пов’язаних зі збутом продукції ___ 48 789 ___ 14 724 
56 426 ___ 23 529 
6.5 Інші операційні витрати  
Інші операційні витрати за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року та рік , що закінчився 31грудня 
2016 р., представлені таким чином:  
(у тисячах гривень) 2016 2017 
Собівартість реалізованих виробничих запасів і необоротних активів ___ 331 101 ___ 26 319 
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності сумнівної торгової та іншої дебіторської 
заборгованості ___ 4 359 ___ 1 137 
Витрати на утримання об’єктів соціальної сфери ___ 12 239 ___ 14 460 
Судові витрати, штрафи та пені ___ 4 382 ___ 1 132 
Втрати від курсових різниць ___ 51 484 ___ 94 
Нестачі та втрати від знецінення цінностей ___ 2 641 ___ 2 103 
Інше ___ 5 072 ___ 5 961 
411 278 ___ 51 206 
6.6 Фінансові витрати  
Фінансові витрати за рік, що закінчився 31 грудня 2017року та рік , що закінчився 31грудня 2016 
р., представлені таким чином:  
(у тисячах гривень) 2016 2017 
Витрати на виплату процентів за кредитами ___ 358 528 ___ 407 774 
Витрати на виплату процентів за позикою ___ 7 065 ___ 7 337 
365 593 ___ 415 111 
6.7 Інші витрати  
Інші витрати за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року та рік , що закінчився 31грудня 2016 р., 
представлені таким чином:  
(у тисячах гривень) 2016 2017 
Витрати від реалізації фінансових інвестицій ___ 59 158 ___ 15 000 
Втрати від неопераційних курсових різниць ___ 116 986 ___ 32 678 
Витрати, пов’язані з вибуттям необоротних активів ___ 5 ___ 15 
Благодійна допомога ___ 262 ___ 224 
176 411 ___ 47 917 



6.8 Інші операційні доходи  
Інші операційні доходи за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року та рік , що закінчився 31грудня 
2016 р., представлені таким чином:  
(у тисячах гривень) 2016 2017 
Виручка від реалізації виробничих запасів і необоротних активів ___ 462 863 ___ 41 603 
Доходи від діяльності об’єктів соціальної сфери ___ 6 236 ___ 7 168 
Доході від оренди ___ 2 027 ___ 6 047 
Відшкодування раніше списаних активів ___ 3 641 ___ 3 770 
Інше ___ 6 281 ___ 8 442 
481 048 ___ 67 030  
6.9 Інші фінансові доходи  
Інші фінансові доходи за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року та рік, що закінчився 31грудня 
2016 р. представлені таким чином:  
(у тисячах гривень) 2016 2017 
Проценти на залишки коштів на депозитних рахунках в банках ___ 30 ___ 4 
Доходи від перерахунку амортизованої вартості цінних паперів (векселів) ___ - ___ 358 001 
Інше ___ - ___ 91 
30 ___ 358 096 
6.10 Доход від участі в капіталі  
Доход від участі в капіталі за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року та рік , що закінчився 
31грудня 2016 р., представлені таким чином:  
(у тисячах гривень) 2016 2017 
Доход від участі в капіталі ТОВ «КрАЗ – Капітал» 57 ___ 72 
57 ___ 72 
6.11 Інші доходи  
Інші доходи за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року та рік , що закінчився 31 грудня 2016 р., 
представлені таким чином:  
(у тисячах гривень) 2016 2017 
Доходи, пов’язані з вибуттям необоротних активів ___ 23 ___22 
Дохід від реалізації фінансових інвестиції ___ - ___ 15 000 
23 ___ 15 022 
6.12 Податки на прибуток  
Діяльність підприємства у звітному періоді підпадала під загальну ставку оподаткування, що 
становила 18%. Ніякими пільгами в оподаткуванні підприємство не користувалось 
Дохід від податку на прибуток за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року складає 5 156тис. грн. (за 
2016 рік - 36 644тис. грн.). 
Інформація по доходу з податку на прибуток наведена в таблиці: 
Назва показника ___ За 2016 рік, тис. грн.___ За 2017 рік тис. грн. 
Поточний податок на прибуток ___ - ___ - 
Зміни відстроченого оподаткування, пов’язані з виникненням та списанням тимчасових різниць 
___ 36 644 ___ 5 156 
Дохід з податку на прибуток за рік ___ 36 644 ___ 5 156 
7. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 2017р. 
Стаття ___ Примітки ___ За звітний період ___ За аналогічний період попереднього року  
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності ___ ___ ___  
Надходження від: ___ ___ ___  
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ___ ___ 790 654 ___ 1 146 185 
Повернення податків і зборів ___ ___ 5 582 ___ 73 199 
у тому числі податку на додану вартість ___ ___ 5 582 ___ 73 199 
Цільового фінансування ___ ___ ___  
Надходження від отримання субсидій, дотацій ___ ___ 567 ___ 306 
Надходження авансів від покупців і замовників ___ ___ 249 091 ___ 150 318 



Надходження від повернення авансів ___ ___ 6 432 ___ 11 452 
Надходження відсотків за залишками коштів на поточних рахунках ___ ___ 4 ___ 30 
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) ___ ___ 425 ___ 3 981 
Надходження від операційної оренди ___ ___ 2 446 ___ 2 088 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород ___ ___ ___  
Інші надходження ___ 7.1 ___ 43 214 ___ 417 102 
Витрачання на оплату: ___ ___ ___  
Товарів (робіт, послуг) ___ ___ ( 741 778) ___ ( 1 419 954) 
Праці ___ ___ ( 143 107 ) ___ ( 109 367 ) 
Відрахувань на соціальні заходи ___ ___ ( 37 371 ) ___ ( 28 690 ) 
Зобов’язань з податків і зборів ___ ___ ( 78 652 ) ___ ( 60 747 ) 
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток ___ ___ ( - ) ___ ( - ) 
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість ___ ___ ( 30 631 ) ___ ( 20 694 ) 
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів ___ ___ ( 48 021 ) ___ ( 40 053 ) 
Витрачання на оплату авансів ___ ___ ( 39 868) ___ ( 46 252 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів ___ ___ ( 8 662 ) ___ ( 65 960 ) 
Інші витрачання ___ 7.2 ___ ( 25 529 ) ___ ( 25 350 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності ___ ___ 23 993 ___ 48 341  
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності ___ ___ ___  
Надходження від реалізації: ___ ___ ___  
фінансових інвестицій ___ ___ 17 723 ___ 15 796 
необоротних активів ___ ___ ___  
Надходження від отриманих дивідендів ___ ___ 91 ___  
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій ___ ___ ( 17 079 ) ___ ( 80 869 ) 
необоротних активів ___ ___ ( 985 ) ___ ( 1 740 ) 
Витрачання на: ___ ___ ___  
надання позик ___ ___ ( 23 ) ___  
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності ___ ___ ( 273 ) ___ ( 66 813 ) 
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності ___ ___ ___  
Надходження від: ___ ___ ___  
Власного капіталу ___ ___ - ___ - 
Отримання позик ___ ___ - ___ - 
Інші надходження ___ ___ 5 192 ___ 501 
Витрачання на: ___ ___ ___  
Погашення позик ___ ___ (3 917) ___ - 
Витрачання на сплату відсотків ___ ___ - ___ - 
Інші платежі ___ ___ ( 20 351 ) ___ ( 9 552 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності ___ ___ ( 19 076 ) ___ ( 9 051 ) 
Чистий рух грошових коштів за звітний період ___ ___ 4 644 ___ ( 27 523 ) 
Залишок коштів на початок року ___ ___ 4 031 ___ 28 674 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів ___ ___ (42) ___ 2 880 
Залишок коштів на кінець року ___ ___ 8 633 ___ 4 031 
7.1 Інші надходження  
Інші надходження грошових коштів від операційної діяльності за рік, що закінчився 31 грудня 
2017 року та рік , що закінчився 31грудня 2016 р., представлені таким чином:  
(у тисячах гривень) 2016 2017 
Надходження грошових коштів за реалізацію ТМЦ ___ 390 279 ___ 14 422 
Надходження грошових коштів за реалізацію послуг ___ - ___ 8 992 
Надходження грошових коштів від орендарів за енергоносії ___ 2 178 ___ 1 814 
Дохід (прибуток) від реалізації іноземної валюти ___ 297 ___ 2 753 
Лікарняні та інші надходження від ФСС ___ 1 990 ___ 2 461 
Надходження від реалізації продукції Комбінату громадського харчування ___ 4 173 ___ 5 224 



Надходження грошових коштів за путівки та проживання ___ 492 ___ 49 
Інше ___ 17 693 ___ 7 499 
417 102 ___ 43 214 
7.2 Інші витрачання 
Інші витрачання грошових коштів від операційної діяльності за рік, що закінчився 31 грудня 2017 
року та рік , що закінчився 31грудня 2016 р., представлені таким чином:  
(у тисячах гривень) 2016 2017 
Втрати від реалізації іноземної валюти ___ - ___ 22 
Оплата послуг банків ___ 1 274 ___ 713 
Витрачання грошових коштів по діяльності Комбінату громадського харчування ___ 847 ___ - 
Виплата аліментів ___ 650 ___ 732 
Витрачання на відрядження працівників ___ 19 246 ___ 21 590 
Повернення авансів за ТМЦ ___ 476 ___ - 
Інше ___ 2 857 ___ 2 472 
25 350 ___ 25 529 
7.3 Зміни в зобов'язаннях, обумовлені фінансовою діяльністю. 
___ На 1 січня 2017 р. ___ Грошові потоки ___ Зміна валютних курсів ___ Нараховано відсотки за 
поточний період ___ На 31 грудня 2017 р. 
Позики в іноземної валюті ___ 899 087 ___ ___ 29 099 ___ - ___ 928 186 
Позики в національної валюті ___ 1 621 715 ___ -3 917 ___ - ___ - ___ 1 617 798 
Відсотки за позикою в іноземної валюті ___ 297 933 ___ - ___ 3 579 ___ 48 782 ___ 350 294 
Відсотки за позикою в національної валюті ___ 986 778 ___ - ___ - ___ 366 329 ___ 1 353 107 
Поворотні безвідсоткові фінансові допомоги ___ 15 360 ___ -15 159 ___ - ___ - ___ 201 
Разом зобов'язання від фінансової діяльності ___ 3 820 873 ___ -19 076 ___ 32 678 ___ 415 111 ___ 
4 249 586 
8. Звіт про власний капітал  
Звіт про власний капітал за 2017 р. 
Стаття ___ Примітки ___ Зареєстро-ваний капітал ___ Капітал у дооцін-ках ___ Додатко-вий 
капітал ___ Резер-вний капітал ___ Нерозпо-ділений прибуток (непокритий збиток) ___ Неопла-
чений капітал ___ Вилу-чений капітал ___ Всього 
Залишок на початок року ___ - ___ 565 742 ___ 152 606 ___ - ___ 5 375 ___ (629 739) ___ - ___ - 
___ 93 984 
Коригування: 
Виправлення помилок ___ 8.1 ___ - ___ - ___ - ___ - ___ (2 890) ___ - ___ - ___ (2 890) 
Скоригований залишок на початок року ___ - ___ 565 742 ___ 152 606 ___ - ___ 5 375 ___ ( 632 629 
) ___ - ___ - ___ 91 094 
Чистий прибуток (збиток) за 2017р ___ - ___ - ___ ___ - ___ - ___ ( 89 728 ) ___ - ___ - ___ ( 89 728 
) 
Інші зміни ___ - ___ - ___ (6 482) ___ - ___ - ___ 6 482 ___ - ___ - ___ - 
Разом змін у капіталі за 2017р ___ - ___ - ___ (6 482) ___ - ___ - ___ ( 83 246 ) ___ - ___ - ___ ( 89 
728) 
Залишок на кінець року ___ - ___ 565 742 ___ 146 124 ___ - ___ 5 375 ___ ( 715 875 ) ___ - ___ - ___ 
1 366 
 
8.1 Виправлення помилок 
У звітному періоді нерозподілений прибуток на початок періоду був скорегований (зменшений) на 
2 890 тис. грн.. у зв’язку з виправленням помилок допущених в попередніх періодах у т.ч.:  
за рахунок помилок 2016 року – зменшений на 2 890 тис. грн., з них: 
а). зменшення на 2 122 тис. грн. - коригування на суму відсотків та пені фактично нарахованих у 
2016 році на реструктуризовані зобов’язання по ПДВ, які були відображені в обліку у 2017 році; ; 
е). зменшення на 768 тис. грн. – штрафні санкції за несвоєчасну сплату зобов’язань по плате за 
землю фактично нарахованих підприємству у 2016 році, які були відображені в обліку у 2017 році.  

Продовження тексту приміток 



9. Сегментний аналіз 
Операції підприємства в 2016 – 2017 роках були організовані за двома сегментами – виробництво 
автомобілів КрАЗ та виробництво запасних частин до автомобілів КрАЗ. 
В 2017 році підприємством вироблено автомобілів 629 шт., реалізовано – 659 шт. 
Частка доходу від сегменту - виробництво автомобілів КрАЗ - за 2017 рік складає 1 114 
403тис.грн., що становить 91,53% від загальної суми доходу за звітний період. Витрати цього 
сегменту складають 1 002 963 тис. грн., з них: 
- собівартість реалізованих автомобілів – 892 121 тис.грн.; 
- адміністративні витрати – 89 306тис.грн.; 
- витрати на збут –21 536 тис.грн. 
Активи, що відносяться до сегменту, на 31.12.2017 р. складають 1 173 133тис.грн., з них: 
- основні засоби (залишкова вартість) –231 190тис. грн..; 
- нематеріальні активи (залишкова вартість) –5 348тис.грн.; 
- незавершене виробництво – 10 783 тис грн.; 
- готова продукція –182 311тис.грн.; 
- дебіторська заборгованість за автомобілі – 743 501тис.грн.; 
Зобов’язання , що відносяться до сегменту, на 31.12.2017 р. складають 432 392 тис. грн., з них: 
- кредиторська заборгованість з одержаних авансів за автомобілі –432 392тис. грн. 
Амортизація необоротних активів, що відносяться до сегменту, за 2017 рік складає 8 823тис.грн. 
В 2016 році підприємством вироблено автомобілів 771шт., реалізовано – 759 шт. 
Частка доходу від сегменту - виробництво автомобілів КрАЗ - за 2016 рік складає 1 114 
403тис.грн., що становить 90,5% від загальної суми доходу за звітний період. Витрати цього 
сегменту складають 913 004 тис. грн., з них: 
- собівартість реалізованих автомобілів –786 428 тис.грн.; 
- адміністративні витрати – 75 511тис.грн.; 
- витрати на збут –51 065 тис.грн. 
Активи, що відносяться до сегменту, на 31.12.2016 р. складають 989 820 тис.грн., з них: 
- основні засоби (залишкова вартість) –239 935 тис. грн..; 
- нематеріальні активи (залишкова вартість) –5 288тис.грн.; 
- незавершене виробництво -834 тис.грн.; 
- готова продукція – 218 408 тис.грн.; 
- дебіторська заборгованість за автомобілі – 467 455тис.грн.; 
- інші оборотні активи –57 900 тис.грн. 
Зобов’язання , що відносяться до сегменту, на 31.12.2016 р. складають 364 533тис. грн., з них: 
- кредиторська заборгованість з одержаних авансів за автомобілі – 364 533тис. грн. 
Амортизація необоротних активів, що відносяться до сегменту, за 2016 рік складає 11 285тис.грн. 
Частка доходу від сегменту - виробництво запасних частин до автомобілів КрАЗ - за 2017 рік 
складає 65 045 тис. грн., що становить 6,21% від загальної суми доходу за звітний період. Витрати 
цього сегменту складають 46 038 тис.грн., з них: 
- собівартість реалізованих запасних частин –38 518тис.грн.; 
- адміністративні витрати –6 059 тис.грн.; 
- витрати на збут – 1 461тис.грн.; 
Активи, що відносяться до сегменту, на 31.12.2017 р. складають 273 759тис.грн., з них: 
- основні засоби (залишкова вартість) – 15 919тис. грн..; 
- незавершене виробництво –85 524тис. грн.; 
- готова продукція – 6 311тис. грн.; 
- дебіторська заборгованість за запчастини – 166 005тис.грн. 
Зобов’язання, що відносяться до сегменту, на 31.12.2017 р. складають 84 932 тис. грн., з них: 
- кредиторська заборгованість з одержаних авансів за запчастини – 84 932тис. грн. 
Амортизація необоротних активів, що відносяться до сегменту, за 2016 рік складає 1 391 тис. грн. 
Частка доходу від сегменту - виробництво запасних частин до автомобілів КрАЗ - за 2016 рік 
складає 83 551 тис. грн., що становить 6,8% від загальної суми доходу за звітний період. Витрати 
цього сегменту складають 62 804 тис.грн., з них: 



- собівартість реалізованих запасних частин –38 128 тис.грн.; 
- адміністративні витрати –5 673 тис.грн.; 
- витрати на збут – 3 837тис.грн.; 
- інші оборотні активи –15 166 тис.грн. 
Активи, що відносяться до сегменту, на 31.12.2016 р. складають 171 095 тис.грн., з них: 
- основні засоби (залишкова вартість) - 18 028 тис. грн..; 
- незавершене виробництво – 29 792 тис. грн.; 
- готова продукція – 5 021 тис. грн.; 
- дебіторська заборгованість за запчастини – 118 254тис.грн. 
Зобов’язання, що відносяться до сегменту, на 31.12.2016 р. складають 94 928 тис. грн., з них: 
- кредиторська заборгованість з одержаних авансів за запчастини – 94 928 тис. грн. 
Амортизація необоротних активів, що відносяться до сегменту, за 2016 рік складає 1 391 тис. грн. 
В 2018 році ПрАТ «АвтоКрАЗ» передбачає наростити обсяги виробництва і реалізації 
автомобільної техніки КрАЗ до 1 200 одиниць. 
10. Управління ризиками 
А). Поточні і потенційні господарські, фінансові та економічні ризики. 
Подальше зростання валютних курсів і, як наслідок, значне підвищення цін на матеріальні 
ресурси, що збільшить собівартість готової продукції та знизить прибуток від її реалізації. За 2017 
рік значне зростання валютних курсів викликало подорожчання матеріалів на 31%, 
комплектуючих виробів на 16%, крім того, ціни на газ та електроенергію зросли на 12% у 
середньому за рік. Така ситуація призводить до вимушеного збільшення цін на автомобілі КрАЗ і 
не сприяє нарощенню обсягів виробництва та реалізації продукції через цінову 
неконкурентоздатність на ринках збуту. Для виходу з цієї ситуації підприємство застосовує гнучку 
цінову політику та займається пошуком нових ринків збуту в країнах близького та далекого 
зарубіжжя з метою збільшення кількості споживачів, які мають можливість розрахуватися за 
поставлену продукцію валютою.  
Подальша неможливість постачань продукції на російський ринок через міждержавний конфлікт, 
що може призвести до втрати достатньо ємного ринку збуту та зниження обсягів виробництва і 
реалізації продукції. Російський ринок збуту довгий період був ключовим для ПрАТ «АвтоКрАЗ»: 
до 2013 року постачання в Росію складали понад 50% від річного загального обсягу реалізації 
продукції КрАЗ.  
Для недопущення падіння обсягів виробництва через зменшення чи припинення постачань в 
Росію, збутові підрозділи ПрАТ «АвтоКрАЗ» активізували діяльність з пошуку нових ринків 
збуту. Так, в останні два роки значно збільшилися постачання на внутрішній ринок, були здійснені 
поставки як для традиційних іноземних партнерів, так і нових країн – споживачів. Значний знос 
основних фондів негативно впливає на господарську діяльність підприємства, його фінансовий 
стан та перспективи розвитку, так як фізично зношене обладнання не дозволяє суттєво 
нарощувати обсяги виробництва. Починаючи з 2005 року, ПрАТ «АвтоКрАЗ» проводе технічне 
переозброєння виробництва та впроваджує енергозберігаючі технології. І хоча в останні роки у 
зв’язку з тривалою фінансово-економічною кризою підприємство було змушене зменшити обсяг 
фінансування на вказані цілі, але впровадження заходів в цьому напрямку продовжується. 
Зниження цін у конкурентів може призвести до зниження обсягів реалізації продукції КрАЗ і 
негативно вплине на фінансові результати діяльності підприємства. Для попередження такої 
ситуації маркетингові та збутові служби ПрАТ «АвтоКрАЗ» проводять оцінку та аналіз 
конкурентного середовища на кожному окремому ринку збуту та застосовують гнучку цінову 
політику, що дозволяє зберегти свої позиції на важливих для підприємства ринках.  
Залежність від постачальників має негативний вплив на діяльність підприємства, так як затримки 
постачань по різним причинам порушують ритмічність виробництва і, як наслідок, призводять до 
затримання строків постачань. Така залежність з’явилася в 2015 році, коли через російсько-
український конфлікт стали неможливими постачання російських комплектуючих виробів для 
виробництва автомобілів КрАЗ. Для вирішення такої ситуації підприємство змушене було 
займатися пошуком інших постачальників, а по окремим видам комплектуючих виробів приймати 
рішення про освоєння власного виробництва.  



Погіршення економічної та політичної кризи в Україні може негативно вплинути на діяльність 
підприємства, але ПрАТ «АвтоКрАЗ» буде приймати всі можливі заходи щодо подолання 
проблем. Так, в останні два роки підприємству непросто було здійснювати свою виробничу 
діяльність: доводилося вирішувати проблеми з російськими постачаннями матеріальних ресурсів, 
працювати в умовах введення валютних обмежень і кризи в банківській системі, враховувати інші 
чинники в своїй роботі, при цьому виконувати плани з нарощення обсягів виробництва та 
реалізації продукції.  
Б). Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану ПрАТ «АвтоКрАЗ»: 
Нерентабельність – за 2017 рік підприємство за результатами основної діяльності отримало 
прибуток, але ця сума була перекрита збитком від курсової різниці, отриманим в результаті 
кризової ситуації із значним зростанням курсу валют, та збитком за рахунок значної суми 
нарахованих відсотків за кредитний портфель, що сформувався ще в до кризовому періоді. В 
подальшому за рахунок нарощування обсягів виробництва та реалізації продукції прогнозується 
поступове погашення кредитного портфеля та збільшення показника рентабельності. 
Нестача ресурсів – на програму виробництва ПрАТ «АвтоКрАЗ» заздалегідь укладає договори зі 
всіма постачальниками матеріальних ресурсів, але через виникнення проблем з постачаннями 
російських комплектуючих виробів в 2017 році підприємство змушене займатися пошуком їх 
альтернативи у інших постачальників, а по окремим видам комплектуючих приймати рішення про 
освоєння власного виробництва.  
Собівартість – собівартість продукції КрАЗ зростає постійно за рахунок підвищення цін на 
матеріальні ресурси, енергоносії, підвищення рівня мінімальної заробітної плати, збільшення 
вартості послуг, але підприємство весь час займається розробкою та впровадженням заходів щодо 
зниження витрат на виробництво (удосконалюється конструкція автомобілів, технологія 
виробництва, проводиться пошук альтернативних постачальників, посилюється контроль з метою 
економії всіх видів ресурсів). 
Чисті активи - від’ємні фінансові результати, отримані за останні роки привели до зменшення 
вартості чистих активів ПрАТ «АвтоКрАЗ. Чисті активи ПрАТ «АвтоКрАЗ станом на 31.12.2016 р. 
менше розміру статутного капіталу на 564 376тис. грн. 
Нестабільність фінансово-господарського стану – в останні кілька років у зв’язку з економічною 
кризою фінансовий стан ПрАТ «АвтоКрАЗ» був нестабільним, підприємство постійно відчувало 
дефіцит обігових коштів. Показники ліквідності, розраховані на кінець 2017 року, вказують, що 
підприємство має недостатні обсяги джерел покриття своїх поточних зобов’язань, але коефіцієнт 
швидкої ліквідності відповідає нормативному значенню. Основним напрямком покращення 
ліквідності підприємства продовжує залишатися поступове нарощення обсягів виробництва та 
реалізації продукції, що дозволить ПрАТ «АвтоКрАЗ» стабілізувати свій фінансовий стан.  
Проблеми із залученням коштів для розширення діяльності – у зв’язку з кризою у банківській 
системі кредитування підприємства стало неможливим, тому ПАТ «АвтоКрАЗ» всі свої потреби 
фінансує за рахунок власних коштів, які необхідні як для забезпечення поточних господарських 
потреб, так і для розробки нових моделей автомобільної техніки. Крім того, підприємство вже має 
значний кредитний портфель, який був сформований ще в докризовому періоді, і збільшувати 
його не планує. Для погашення заборгованості по кредитам ПрАТ «АвтоКрАЗ» приймає всі 
заходи по нарощенню обсягів виробництва і реалізації продукції, займається питанням 
реструктуризації кредитного портфеля з метою зменшення фінансового навантаження на 
підприємство.  
Ризики, пов’язані з судовими процесами – підприємство на даний період виступає учасником ряду 
судових процесів, але істотних ризиків для його діяльності вони не мають. 
Екологічні ризики – ризиків, пов’язаних зі шкідливим впливом діяльності підприємства на 
навколишнє середовище, ПрАТ «АвтоКрАЗ» не має. Діючий вплив на навколишнє природне 
середовище контролюється відповідними органами і відповідає виробничим нормам, головна роль 
у проведенні екологічних заходів на підприємстві належить атестованій лабораторії контролю за 
викидами шкідливих речовин. 
В). Політичні та макроекономічні ризики ПрАТ «АвтоКрАЗ». 
Податкове навантаження – таке навантаження залишається значним, і для зменшення впливу 



цього фактора підприємство постійно звертається до відповідних органів з проханням переглянути 
законодавчу базу по питанням зменшення ставок чи відміни деяких податків. Так, з 2017 року 
значно виросла мінімальна заробітна плата, плата за користування земельними ресурсами, також 
підприємство повинно сплачувати акцизний збір на транспортні засоби, - все це впливає на 
собівартість готової продукції. 
Невизначеність регуляторного середовища для діяльності підприємства – несвоєчасна підготовка 
роз’яснювальних документів по окремим питанням при прийнятті нових законів щодо 
господарської діяльності суб’єктів господарювання призводить до невизначеності регуляторного 
середовища.  
Рецесія чи зниження темпів економічного розвитку – зниження темпів та поглиблення кризи в 
економічному розвитку України може не дозволити виконати заплановані на поточний період 
обсяги виробництва ПрАТ «АвтоКрАЗ» через неплатоспроможність внутрішнього ринку, тому 
підприємство активно працює над розширенням своєї присутності в країнах близького та далекого 
зарубіжжя.  
Зростання інфляції – цей процес в Україні спостерігається постійно, особливо в останні роки, і 
ПрАТ «АвтоКрАЗ» весь час для зниження впливу цього фактору займається розробкою і 
впровадженням заходів зі зниження собівартості продукції, прагнучи того, щоб ціни на автомобілі 
росли більш повільно, ніж ціни на матеріальні та енергетичні ресурси.  
Неефективна судова система – значного впливу такого ризику підприємство у своїй господарській 
діяльності не відчуває. 
Обмеження на валютні операції – введенні в 2014 році зміни в системі купівлі-продажу іноземної 
валюти та обмеження при здійсненні операцій з нею ускладнило виробничо-збутову діяльність 
підприємства, так як призвели до посилення дефіциту обігових коштів та проблем із закупками 
імпортних комплектуючих виробів. Але такі нововведення носять тимчасовий характер і 
підприємство здійснює свою діяльність з урахуванням нових вимог в цій системі.  
Г). Системи оцінки та управління ризиками. 
Система оцінки та управління ризиками в ПрАТ «АвтоКрАЗ» існує. Функції оцінки ризиків та їх 
попередження здійснюють підрозділи підприємства по напрямкам своєї діяльності. Наприклад, 
ПрАТ «АвтоКрАЗ» проводить маркетингові дослідження, які включають в себе оцінку та аналіз 
ринку великовантажних автомобілів з метою попередження ризику втрати будь-якої позиції. 
Фінансово-економічні служби разом з комерційними підрозділами підприємства приймають міри 
щодо пом’якшення впливу ризиків, які призводять до збільшення собівартості виготовляємої 
продукції, починаючи з вибору постачальників і закінчуючи аналізом собівартості готової 
продукції з виявленням та вивченням факторів впливу.  
По тим ризикам, вплив яких ПрАТ «АвтоКрАЗ» не може зменшити чи усунути самостійно 
(наприклад, зміна законодавчої бази), ведеться робота через звернення у відповідні органи з 
поясненнями проблем та необхідності їх вирішення.  
Головним завданням управління фінансовими, економічними, політичними ризиками є визначення 
поглибленого аналізу складу конкретних ризиків, а також причин та факторів їх виникнення. 
Процес прийняття рішень передбачає наявність достатньо повної і правильної інформації. Ця 
інформація включає обізнаність: про наявність і величину попиту на товари і послуги, на капітал; 
про фінансову стійкість і платоспроможність клієнтів, партнерів, конкурентів; про ціни, курси; 
про можливості обладнання і нової техніки; про позиції, способи дій і можливі рішення 
конкурентів тощо. 
Оцінка ризику також слугує основою для оптимального розподілу капіталу з урахуванням ризику, 
ціноутворенню по операціях та оцінки результатів діяльності. Управління операційними та 
юридичними ризиками повинно забезпечувати мінімізацію операційних та юридичних ризиків, з 
чим керівництво підприємства протягом звітного року успішно справилось. 
11. Операції з пов’язаними сторонами 
В ході звичайної діяльності підприємство здійснює операції зі пов’язаними особами. Особи 
вважаються пов’язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливість контролювати іншу 
сторону або здійснює значний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових та операційних 
рішень. Пов’язаними сторонами є акціонери, основний управлінський персонал та їхні близькі 



родичі, а також компанії, що контролюються акціонерами або знаходяться під суттєвим впливом 
акціонерів. Ціни за операціями з пов’язаними особами встановлюються на регулярній основі. 
Умови операцій із окремими пов’язаними особами можуть відрізнятися від ринкових.  
Операції з представниками управлінського персоналу  
Протягом 2016 - 2017 років, основний управлінський персонал отримав таку компенсацію, що 
була включена до складу затрат на персонал:  
(у тисячах гривень) 2016 2017 
Виплати працівникам 5 380 1 004 
5 380 1 004 
Основний управлінський персонал – це особи, які мають повноваження і на яких покладено 
відповідальність, прямо чи опосередковано, за планування, управління та контроль діяльності 
Компанії.  
Залишки за розрахунками та операції з пов’язаними підприємствами. 
ВАТ «Сімферопольський завод авторулів»  
(у тисячах гривень) 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2017 р. 
Залишки: 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги __ 51,0 ___ - 
Інша поточна дебіторська заборгованість ___ 1 797,0 ___ - 
Розрахунки за договором доручення ___ 65,0 ___ - 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги ___ (1 654,7) ___ - 
Кредиторська заборгованість за отриманими авансами ___ (1 257,3) ___ - 
Операції:  
Прибуток від реалізації тмц ___ - ___-  
ТОВ «КрАЗ-Капітал»  
(у тисячах гривень) 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2017 р. 
Залишки: 
Інша поточна дебіторська заборгованість ___ 2,3 ___ 21,1 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги ___ (160,4) ___ (185,2) 
Інша поточна кредиторська заборгованість ___ - ___ 576,7 
Операції :  
Прибуток від операційної оренди активів ___ 9,0 ___ 17,6 
Витрати на зберігання та облік цінних паперів ___ (152,1) ___ (191,8) 
12. Події після звітної дати 
 
Підприємство не передбачає, що після звітної дати відбудуться події, які істотно вплинуть на 
фінансову звітність. 
 
Керівник Р.Є. Черняк 
Головний бухгалтер О.А. Гарагуля 
 
Фінансова звітність підтверджена аудиторським звітом від 23.03.2018 року 
Директор  
ТОВ УАК "Кредо" Махмудов Г.І. 


