Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
Генеральний
директор

Шмигаль О.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

21.04.2017

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство «ЗОВНIШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФIРМА «КРАЗ»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
05593453
4. Місцезнаходження
Полтавська , -, 39631, м. Кременчук, , проїзд Ярославський, 2
5. Міжміський код, телефон та факс
0536-76-62-10 0536-76-16-73
6. Електронна поштова адреса
ftf.info@kraz.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.04.2017
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у
3. Річна
інформація
розміщена на
власній сторінці

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку" 77

24.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

http://www.autokraz.com.ua/index.php/uk/informatsiyaemitenta-vtf-kraz-2
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет 24.04.2017
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
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 власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
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. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

п.2. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi –
емiтент не має дiючих лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi.
п. 4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря – в ПАТ «ЗТФ
«КРАЗ» посада корпоративного секретаря не створена.
п. 5. Iнформацiя про рейтингове агентство - Згiдно статтi 4-1 ЗУ "Про
державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" визначення
рейтингової оцiнки потребують такi емiтенти: пiдприємства, у статутних
фондах яких є державна частка; пiдприємства, що мають стратегiчне значення
для економiки та безпеки держави; пiдприємства, якi займають монопольне
(домiнуюче) становище. Станом на 31.12.2016 р. ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» не
належить до вищезазначених пiдприємств, те не потребує рейтингової оцiнки.
п. 8. Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй
емiтента - Станом на 31.12.2016 року в реєстрi акцiонерiв iменних цiнних
паперiв ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» немає осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше
акцiй.
п. 10. Iнформацiя про дивiденди – в звiтному перiодi не приймалось рiшення
про виплату дивiдендiв на цiннi папери емiтента. Загальними зборами
акцiонерiв ПАТ «ЗТФ «КРАЗ», якi вiдбулись 30 березня 2016 року було
прийнято рiшення в зв’язку з вiдсутнiстю в звiтному перiодi (2015 рiк)
Товариства прибутку дивiденди за 2015 рiк не нараховувати, вiдрахування на
формування фондiв не здiйснювати.
п.14. п.п. 4,5. Емiтент не здiйснює види дiяльностi, що квалiфiкуються як
переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розпорядження
електроенергiї, газу та води.
п.14. п.п. 6-8 – в звiтному перiодi не приймалось рiшень про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинiв про надання згоди на вчинення
значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю.
п. 15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв –ПАТ
«ЗТФ «КРАЗ» не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв
п. 18-27: ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв, iпотечних
облiгацiй, сертифiкатiв ФОН.
п. 30. Рiчна фiнансова звiтнiсть - ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» розкриває фiнансову
звiтнiсть, складену за мiжнародними стандартами
п. 32. Емiтент не здiйснює здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних
паперiв.
п. 33. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй
пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi
об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) – ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» не
здiйснював емiсiй цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за
якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiвництва)

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство «ЗОВНIШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФIРМА «КРАЗ»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
вiдсутнє
3. Дата проведення державної реєстрації
27.04.1995
4. Територія (область)
Полтавська
5. Статутний капітал (грн)
15406000.00
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)
8
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
45.11 Торгiвля автомобiлями та легковими транспортними засобами
45.31 Оптова торгiвля деталями та приладдям для автотранспортних засобiв
70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування
10. Органи управління підприємства
д/в Iнформацiю про органи управлiння не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.
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
26000011526257
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ПАТ «УКРСОЦБАНК»
5) МФО банку
300023

6) поточний рахунок
26008011526260

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
1) найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «КрАЗ Лiзинг»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
34979070
4) місцезнаходження
вул. Iвана Мазепи, 11Б, м. Київ, Україна, 01010.
5) опис
ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» є одним iз засновникiв та учасникiв Товариства, володiє часткою в розмiрi
9,09 % статного капiталу Товариства. Розмiр внеску 90 909,09 грн., внесений в грошовiй формi.
Емiтент користується всiма правами, передбаченими чинним законодавством для учасникiв
товариства, пропорцiйно належнiй йому частцi, в тому числi брати участь в управлiннi, розподiлi
прибутку, одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства тощо.
1) найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КрАЗ Рiелтi"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
36521380
4) місцезнаходження
01010, м. Київ, вул. Iвана Мазепи, буд.11-Б
5) опис
ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» є одним iз засновникiв та учасникiв Товариства, володiє часткою в розмiрi
09,00 % статного капiталу Товариства. Розмiр внеску 5 850,00 грн., внесений в грошовiй формi.
Емiтент користується всiма правами, передбаченими чинним законодавством для учасникiв
товариства, пропорцiйно належнiй йому частцi, в тому числi брати участь в управлiннi, розподiлi
прибутку, одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства тощо.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)

Фонд державного майна
України по Полтавськiй
областi

22527015

36020Україна м.
Полтава 1/23

0.000000000000

Прізвище, ім"я, по
батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування
органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)
100

Усього

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шмигаль Олександр Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ЗТФ "КРАЗ" - Заступник Генерального директора ПАТ «ЗТФ «КрАЗ»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.06.2016 3 роки
9) Опис
Шмигаля Олександра Анатолiйовича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних
вiдсутня) призначено Генеральним директором ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» на пiдставi рiшення
Наглядової ради вiд 11.04.2016 року (протокол № 18) пiсля звiльнення за власним бажанням
посади Генерального директора Облога Юрiя Костянтиновича (згода особи на розкриття
паспортних даних вiдсутня). Рiшенням Наглядової ради вiд 20.09.2016 року (протокол № 23)
Шмигаля О.А. на пiдставi поданої ним заяви звiльнено з посади Генерального директора ПАТ
«ЗТФ «КрАЗ» та знов призначено Генеральним директором ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» (за сумiсництвом).
Строк, на який обрано особу – 3 роки.
Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв – з 01.02.2005 року –
Регiональний директор ПАТ «ЗТФ «КрАЗ», з 03.11.2014 року – Заступник Генерального директора
ПАТ «ЗТФ «КрАЗ», з 12.04.2016 року – Генеральний директор ПАТ «ЗТФ «КрАЗ». Обiймає
посади а iнших пiдприємствах: Директор ТОВ «Торговий дiм «АвтоКрАЗ» (39631, Полтавська
обл., м. Кременчук, вул. Київська, 62)
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Генеральний директор керує поточними справами Товариства, виконує рiшення Загальних зборiв
та Наглядової ради, веде переговори, вчиняє правочини та укладає угоди, визначає доцiльнiсть
укладання угод, договорiв, контрактiв. До компетенцiї Генерального директора вiдносяться усi
питання дiяльностi Товариства окрiм тих, що згiдно з чинним законодавством, Статутом або
рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iншого органу управлiння Товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лобач Тетяна Сергiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1956
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 1995 року по теперiшнiй час Головний бухгалтер ПАТ "ЗТФ КрАЗ".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.1995 не визначений
9) Опис
До посадових обов'язкiв належить: органiзацiя бухгалтерского, фiнансового, податкового облiку
на пiдприємствi та контроль виконання, своєчаснiсть розрахункiв з бюджетними та
позабюджетними фондами. Несе вiдповiдальнiсть за виконання чинного законодавства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згода на розкриття паспортних даних выдсутня.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бабiч Федiр Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в 17.04.2017 д/в
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "АвтоКрАЗ" - головний юрисконсульт, начальник управлiння з персоналу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.03.2015 3 роки
9) Опис
Бабiч Федiра Павлович (згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня)
переобраний членом Наглядової ради пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.03.2015
року. головою Наглядової ради обраний рiшення Наглядової ради вiд 26.03.2015 р. (протокол №1).
Строк, на який призначено особу – 3 роки. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента
(0,0000%). Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 03.01.2007 року Головний юрисконсульт ПАТ "АвтоКрАЗ", з 24.04.2015 року по теперiшнiй час - начальник
управлiння з персоналу ПАТ "АвтоКрАЗ" (39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська,
62). з 10.05.2011 - Голова Наглядової ради ПАТ "ЗТФ "КрАЗ". Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Умовами договору, що укладався в Бабiчем Ф.П. як членом
Наглядової ради емiтента, виплата винагороди не передбачена.
Голова Наглядової ради органiзовує роботу Наглядової ради, скликає засiдання Наглядової ради,
головує на засiданнях Наглядової ради, здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi
Наглядової ради в межах її повноважень, готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами
акцiонерiв про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi Наглядовою радою
заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства, пiдтримує постiйнi контакти iз iншими
органами та посадовими особами Товариства, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом
Товариства та чинним законодавством.
Голова наглядової ради зобов'язаний:
- дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.
Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть
та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим
Положенням, iншими внутрiшнiми документами товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами Товариства та наглядовою радою товариства;
- особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах Товариства, засiданнях
наглядової ради та в роботi комiтетiв наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть
участi у Загальних зборах акцiонерiв Товариства та засiданнях наглядової ради iз зазначенням
причини вiдсутностi;
- дотримуватися встановлених у товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у
вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися всiх встановлених у товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську
iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi
не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах
третiх осiб;
- своєчасно надавати Загальним зборам Товариства, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кушнєрова Алла Петрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в

4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ЗТФ "КрАЗ" - начальник адмiнiстративно-господарського вiддiлу , з 03.02.2016 року
начальник адмiнiстративно-господарського вiддiлу ТОВ «ТД «АвтоКрАЗ».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.03.2015 3 роки
9) Опис
Кушнєрова Алла Петрiвна (згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня)
переобрана членом Наглядової ради на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд
26.03.2015 року. Строк, на який призначено особу – 3 роки. Не володiє часткою в статутному
капiталi емiтента (0,0000%). Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: З
30.03.2006 року начальник адмiнiстративно-господарського вiддiлу ПАТ "ЗТФ "КрАЗ", з
03.02.2016 року по теперiшнiй час- начальник адмiнiстративно-господарського вiддiлу ТОВ «ТД
«АвтоКрАЗ» (39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 62), з 12,04.2011 р. - член
Наглядової ради ПАТ "ЗТФ "КрАЗ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Умовами договору, що укладався в Кушнєровою А.П. як членом Наглядової ради емiтента,
виплата винагороди не передбачена.
До компетенцiї Наглядової Ради належить визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства,
ухвалення стратегiї, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх
реалiзацiєю, розгляд та затвердження квартальних звiтiв, аналiз дiй Генерального директора щодо
управлiння Товариством, затвердження правил та положень, що регулюють дiяльнiсть Товариства,
затвердження органiзацiйної структури та штатного розкладу, призначення дати проведення
Загальних зборiв акцiонерiв, iнiцюювання проведення позачергових ревiзiй та перевiрок,
затвердження угод на суму , що перевищує 1 000 000 ,00 грн., надання попередньої письмової
згоди на отримання кредитiв, позик, укладання договорiв щодо операцiй з цiнними паперами, з
основними фондами. Надання попередньої згоди на списання з балансу основних фондiв,
винесення рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства,
надання письмової згоди на укладання колективного договору Товариства, iнше щодо контролю та
регулюванню дiяльностi Товариства.
Члени наглядової ради зобов'язанi:
- дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.
Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть
та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим
Положенням, iншими внутрiшнiми документами товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами Товариства та наглядовою радою товариства;
- особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах Товариства, засiданнях
наглядової ради та в роботi комiтетiв наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть
участi у Загальних зборах акцiонерiв Товариства та засiданнях наглядової ради iз зазначенням
причини вiдсутностi;
- дотримуватися встановлених у товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у
вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися всiх встановлених у товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та

збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську
iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi
не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах
третiх осiб;
- своєчасно надавати Загальним зборам Товариства, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Наливайко Олександр Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1984
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "АвтоКрАЗ, начальник вiддiлу контролю цiн ПАТ "АвтоКрАЗ".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.03.2015 3 роки
9) Опис
Наливайко Олександр Вiкторович (згода посадової особи на розкриття паспортних даних
вiдсутня) обраний членом Наглядової ради на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд
26.03.2015 року. Строк, на який обрано особу – 3 роки. Не володiє часткою в статутному капiталi
емiтента (0,0000%). Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з
31.11.2011 року – начальник вiддiлу реалiзацiї запчастин ПАТ «АвтоКрАЗ», з 02.08.2013 року –
начальник цеху готової продукцiї управлiння вiдвантажень ПАТ «АвтоКрАЗ», з 09.02.2015 року –
начальник вiддiлу контролю цiн, з 03.10.2016 року по теперiшнiй час -заступник Генерального
директора – директор з продажу i маркетингу ПАТ «АвтоКрАЗ» (39631, Полтавська обл., м.
Кременчук, вул. Київська, 62). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Умовами договору, що укладався в Наливайко О.В. як членом Наглядової ради емiтента, виплата
винагороди не передбачена.
До компетенцiї Наглядової Ради належить визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства,
ухвалення стратегiї, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх
реалiзацiєю, розгляд та затвердження квартальних звiтiв, аналiз дiй Генерального директора щодо
управлiння Товариством, затвердження правил та положень, що регулюють дiяльнiсть Товариства,
затвердження органiзацiйної структури та штатного розкладу, призначення дати проведення
Загальних зборiв акцiонерiв, iнiцюювання проведення позачергових ревiзiй та перевiрок,
затвердження угод на суму , що перевищує 1 000 000 ,00 грн., надання попередньої письмової

згоди на отримання кредитiв, позик, укладання договорiв щодо операцiй з цiнними паперами, з
основними фондами. Надання попередньої згоди на списання з балансу основних фондiв,
винесення рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства,
надання письмової згоди на укладання колективного договору Товариства, iнше щодо контролю та
регулюванню дiяльностi Товариства.
Члени наглядової ради зобов'язанi:
- дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.
Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть
та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим
Положенням, iншими внутрiшнiми документами товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами Товариства та наглядовою радою товариства;
- особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах Товариства, засiданнях
наглядової ради та в роботi комiтетiв наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть
участi у Загальних зборах акцiонерiв Товариства та засiданнях наглядової ради iз зазначенням
причини вiдсутностi;
- дотримуватися встановлених у товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у
вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися всiх встановлених у товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську
iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi
не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах
третiх осiб;
- своєчасно надавати Загальним зборам Товариства, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Букач Юрiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ЗТФ КрАЗ" - Регiональний директор, Голова Ревiзiйної комiсiї
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.03.2016 3 роки
9) Опис

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» вiд 30 березня 2016 року
Букач Юрiя Володимировича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня)
було звiльнено з посади Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» у зв'язку iз закiнченням
термiну повноважень та повторно обрано членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗТФ «КрАЗ». На
пiдставi рiшення Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» вiд 30.03.2016 року (Протокол № 1) його
призначено Головою Ревiзiйної комiсiї. Строк, на який призначено особу – 3 роки. Попереднi
посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 07.2007 р. по 01.2016 р. - Регiональний
директор ПАТ «ЗТФ «КрАЗ», з 02.2016 по теперiшнiй час. - Регiональний директор ТОВ «ТД
«АвтоКрАЗ» (39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 62), з 10.05.2011 - голова
Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЗТФ "КрАЗ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Умовами договору, що укладався в Букачем Ю.В.. як членом Ревiзiйної комiсiї емiтента,
виплата винагороди не передбачена.
Голова Комiсiї скликає i проводить засiдання, органiзовує поточну роботу Комiсiї. Органiзовує
ведення протоколiв її засiдань та документальне забезпечення дiяльностi Комiсiї.
Ревiзiйна комiсiя, вiдповiдно до покладених на неї завдань, контролює, перевiряє та аналiзує
поточну та фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та не рiдше одного разу на рiк
проводить планову перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами
фiнансового року.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лактiонова Олена Геннадiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Бухгалтер 1-ї категорiї ПАТ "ЗТФ "КрАЗ", член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЗТФ "КрАЗ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.03.2016 3 роки
9) Опис
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» вiд 30 березня 2016 року
Лактiонову Олену Геннадiївну (згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня)
було звiльнено з посади члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» у зв'язку iз закiнченням
термiну повноважень та повторно обрано членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗТФ «КрАЗ».
Строк, на який призначено особу – 3 роки. Не володiє часткою в статутному капiталi ПАТ "ЗТФ
"КрАЗ" (0,0000 %). Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 07.1999

р. по 01.2016 р. бухгалтер ПАТ “ЗТФ “КрАЗ”, з 02.2016 р. по теперрiшнiй час - бухгалтер ТОВ
«ТД «АвтоКрАЗ» (39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 62), з 12.04.2011 р. - член
Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЗТФ "КрАЗ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Умовами договору, що укладався в Лактiоновою О.Г. як членом Ревiзiйної комiсiї емiтента,
виплата винагороди не передбачена.
Ревiзiйна комiсiя, вiдповiдно до покладених на неї завдань, контролює, перевiряє та аналiзує
поточну та фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та не рiдше одного разу на рiк
проводить планову перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами
фiнансового року.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бiлявський Вiталiй Вiталiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник юридичного управлiння, головний юрисконсульт ПАТ “АвтоКрАЗ”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.03.2016 3 роки
9) Опис
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» вiд 30 березня 2016 року
Бiлявського Вiталiя Вiталiйовича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня)
було звiльнено з посади члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» у зв'язку iз закiнченням
термiну повноважень та повторно обрано членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗТФ «КрАЗ».
Строк, на який призначено особу – 3 роки. Не володiє часткою в статутному капiталi ПАТ "ЗТФ
"КрАЗ" (0,0000 %). Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 2007
року – начальник юридичного управлiння ПАТ "АвтоКрАЗ", з 2015 року по теперiшнiй час головний юрисконсульт ПАТ "АвтоКрАЗ" (39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська,
62), з 21.03.2013 р. – член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗТФ «КрАЗ». Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Умовами договору, що укладався в Бiлявським В.В. як
членом Ревiзiйної комiсiї емiтента, виплата винагороди не передбачена.
Ревiзiйна комiсiя, вiдповiдно до покладених на неї завдань, контролює, перевiряє та аналiзує
поточну та фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та не рiдше одного разу на рiк
проводить планову перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами
фiнансового року.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Паспортні дані фізичної
Прізвище, ім'я, по батькові
особи (серія, номер, дата
посадової особи або повне
видачі, орган, який видав)*
найменування юридичної
або код за ЄДРПОУ
особи
юридичної особи

Кількість за видами акцій
Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій прості
(у відсотках)
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний
директор

Шмигаль Олександр
Анатолiйович

д/в д/в д/в

79

0.0051

79

0

0

0

Головний
бухгалтер

Лобач Тетяна Сергiївна

д/в д/в д/в

195

0.0127

195

0

0

0

Голова
Наглядової
ради

Бабiч Федiр Павлович

д/в д/в д/в

0

0.0000

0

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Кушнєрова Алла Петрiвна

д/в д/в д/в

0

0.0000

0

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Наливайко Олександр
Вiкторович

д/в д/в д/в

0

0.0000

0

0

0

0

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Букач Юрiй Володимирович

д/в д/в д/в

0

0.0000

0

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Лактiонова Олена
Геннадiївна

д/в д/в д/в

0

0.0000

0

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Бiлявський Вiталiй
Вiталiйович

д/в д/в д/в

0

0.0000

0

0

0

0

274

0.0178

274

0

0

0

Усього
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
30.03.2016
89.3363
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ: 1. Обрання лiчильної комiсiї, визначення термiнiв її повноважень. 2.
Звiт Генерального директора ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства у 2015 роцi та основнi напрями дiяльностi на 2016 рiк. 3. Звiт та висновки Ревiзiйної
комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у 2015 роцi. 4. Затвердження рiчного звiту
ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» за 2015 рiк. 5. Звiт Наглядової ради ПАТ «ЗТФ «КрАЗ». 6. Про прибуток (збиток)
Товариства у 2015 роцi, виплату дивiдендiв за пiдсумками роботи у 2015 роцi та формування фондiв
ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» у 2016 роцi. 7. Про вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗТФ «КрАЗ». 8.
Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗТФ «КрАЗ». 9. Про укладання договорiв з членами
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗТФ «КрАЗ». Прийняли участь у зборах 1 365 548 голосiв.
Результати розгляду питань:
Питання 1. Постановили: 1. Обрати Лiчильну комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗТФ «КрАЗ»
у складi: Сатурненко Ольга Валерiївна, Бєлов Володимир Володимирович, Покiдченко Олена
Борисiвна. 2. Визначити наступний термiн дiї повноважень лiчильної комiсiї: з моменту обрання
лiчильної комiсiї до моменту закриття цих Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗТФ «КрАЗ».
Результати голосування. Подано голосiв: "ЗА" - 1 365 548 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi
голосiв, що прийняли участь у зборах. "ПРОТИ" - 0 що складає 0,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що
прийняли участь у зборах. "УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 0,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що
прийняли участь у зборах. “ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 0,0000 % вiд кiлькостi голосiв,
що прийняли участь у зборах. “НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 0,0000 % вiд
кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
Питання 2. Звiт Генерального директора ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства у 2015 роцi та основнi напрями дiяльностi на 2016 рiк. Постановили:
Затвердити звiт Генерального директора ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства у 2015 роцi та основнi напрями дiяльностi на 2016 рiк. Результати голосування.
Подано голосiв: "ЗА" - 1 365 548 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у
зборах. "ПРОТИ" - 0 що складає 0,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 0,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 0,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у
зборах. “НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 0,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що
прийняли участь у зборах.
Питання 3. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у
2015 роцi Постановили: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську
дiяльнiсть ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» у 2015 роцi. Результати голосування Подано голосiв: "ЗА" - 1 365 548
що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах. "ПРОТИ" - 0 що складає
0,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах. "УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 0,0000 %
вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах. “ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає
0,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах. “НЕ БРАЛИ УЧАСТI В
ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 0,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
Питання 4. Постановили: Затвердити рiчний звiт ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» за 2015 рiк. Результати
голосування Подано голосiв: "ЗА" - 1 365 548 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що
прийняли участь у зборах. "ПРОТИ" - 0 що складає 0,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли
участь у зборах. "УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 0,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у
зборах. “ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 0,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли
участь у зборах. “НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 0,0000 % вiд кiлькостi
голосiв, що прийняли участь у зборах.
Питання 5. Постановили: Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» Результати
голосування Подано голосiв: "ЗА" - 1 365 548 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що
прийняли участь у зборах. "ПРОТИ" - 0 що складає 0,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли
участь у зборах. "УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 0,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у
зборах. “ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 0,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли
участь у зборах. “НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 0,0000 % вiд кiлькостi
голосiв, що прийняли участь у зборах.

Питання 6. Постановили: 1. Вiдмiтити, що в 2015 роцi Товариством отриманий збиток вiд фiнансовогосподарської дiяльностi в розмiрi 13 млн. 237 тис. грн. 2. В зв’язку з вiдсутнiстю в звiтному перiодi
Товариства прибутку дивiденди за 2015 рiк не нараховувати, вiдрахування на формування фондiв не
здiйснювати. 3. Затвердити на 2016 рiк наступнi нормативи розподiлу прибутку ПАТ «ЗТФ «КрАЗ»:
Резервний фонд – 5% Фонд розвитку виробництва – 95% Результати голосування Подано голосiв:
"ЗА" - 1 365 548 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах. "ПРОТИ"
- 0 що складає 0,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах. "УТРИМАВСЯ" - 0 що
складає 0,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах. “ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0
що складає 0,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах. “НЕ БРАЛИ УЧАСТI В
ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 0,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
Питання 7. Постановили: Вiдкликати всiх членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» в зв’язку з
закiнченням термiну їх повноважень, а саме: Бiлявського Вiталiя Вiталiйовича; Букач Юрiя
Володимировича; Лактiонову Олену Геннадiївну. Результати голосування Подано голосiв: "ЗА" - 1
365 548 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах. "ПРОТИ" - 0 що
складає 0,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах. "УТРИМАВСЯ" - 0 що складає
0,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах. “ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що
складає 0,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах. “НЕ БРАЛИ УЧАСТI В
ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 0,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
Питання 8. Постановили: Обрати членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗТФ «КрАЗ»:
Бiлявський Вiталiй Вiталiйович: Рiк народження – 1974. Не є акцiонером ПАТ “ЗТФ «КрАЗ”. Освiта
вища – Мiжрегiональна академiя управлiння персоналом, рiк закiнчення – 2005, спецiальнiсть –
правознавство, квалiфiкацiя - юрист. Мiсце роботи: Головний юрисконсульт ПАТ “АвтоКрАЗ”.
Загальний стаж роботи – 21 рiк. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв – ПАТ
«АвтоКрАЗ», з 04. 2007 р. по 04. 2015 р. - начальник юридичного управлiння, з 04. 2015 р. – головний
юрисконсульт. Не є афiлiйованою особою Товариства. Вiдсутня непогашена (незнята) судимiсть.
Вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю Наявна письмова заява
кандидата про згоду на обрання членом Ревiзiйної комiсiї, що мiстить зазначенi вiдомостi.
Букач Юрiй Володимирович: Рiк народження – 1977. Не є акцiонером ПАТ “ЗТФ «КрАЗ”. Освiта
вища – Одеський Державний морський Унiверситет, рiк закiнчення – 2000, спецiальнiсть – судновi
енергетичнi установки та обладнання, квалiфiкацiя – iнженер - механiк. Мiсце роботи: Регiональний
директор ТОВ «ТД «АвтоКрАЗ». Загальний стаж роботи – 20 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи
протягом останнiх п'яти рокiв – з 07. 2007 р. по 01. 2016 р. - Регiональний директор ПАТ «ЗТФ
«КрАЗ», з 02. 2016 р. - Регiональний директор ТОВ «ТД «АвтоКрАЗ». Не є афiлiйованою особою
Товариства. Вiдсутня непогашена (незнята) судимiсть. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади
та/або займатись певною дiяльнiстю. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом
Ревiзiйної комiсiї, що мiстить зазначенi вiдомостi.
Лактiонова Олена Геннадiївна: Рiк народження – 1966. Не є акцiонером ПАТ “ЗТФ «КрАЗ”. Освiта
вища – Кременчуцький державний полiтехнiчний унiверситет, рiк закiнчення – 2002, спецiальнiсть –
облiк i аудит, квалiфiкацiя – бухгалтер - економiст. Мiсце роботи: бухгалтер ТОВ «ТД «АвтоКрАЗ».
Загальний стаж роботи – 28 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв – з 07.
1999 р. по 01. 2016 р. бухгалтер ПАТ “ЗТФ “КрАЗ”, з 02. 2016 р. - бухгалтер ТОВ «ТД «АвтоКрАЗ».
Не є афiлiйованою особою Товариства. Вiдсутня непогашена (незнята) судимiсть. Вiдсутня заборона
обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю. Наявна письмова заява кандидата про
згоду на обрання членом Ревiзiйної комiсiї, що мiстить зазначенi вiдомостi. Результати
кумулятивного голосування. Подано голосiв: Бiлявський Вiталiй Вiталiйович - 1 365 548, Букач Юрiй
Володимирович - 1 365 548, Лактiонова Олена Геннадiївна - 1 365 548.
Питання 9. Постановили: Затвердити умови договорiв, якi будуть укладатися з членами Ревiзiйної
комiсiї ПАТ «ЗТФ «КрАЗ», згiдно додатку, та уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗТФ
«КрАЗ» Облога Юрiя Костянтиновича на їх пiдписання. Результати голосування Подано голосiв:
"ЗА" - 1 365 548 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах. "ПРОТИ"
- 0 що складає 0,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах. "УТРИМАВСЯ" - 0 що
складає 0,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах. “ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0
що складає 0,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах. “НЕ БРАЛИ УЧАСТI В
ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 0,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей рiш. НКЦПФР № 2092
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.12.2013

Міжміський код та телефон

0442791078

Факс

0442791078

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Надає послуги щодо обслуговування випускiв цiнних паперiв
емiтента.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КрАЗ-Капiтал"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
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 АЕ № 286600
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.10.2013

Міжміський код та телефон

0536766307

Факс

0536766148

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Надає послуги щодо депозитарного облiку прав на цiннi папери, якi
належать емiтенту та щодо вiдкриття та обслуговування рахункiв у
цiнних паперах акцiонерiв емiтента, вiдкритих їм пiд час
дематерiалзацiї випуску акцiй.

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "Омега"
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21626809

Місцезнаходження

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей АГ №569645
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

16.03.2011

Міжміський код та телефон

0444866881

Факс

0444866881

Вид діяльності

Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних
транспортних засобiв

Опис

Надає страховi послуги.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Полтав-ське бюро
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи судово-економiчної експертизи та аудиту»
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23561178

Місцезнаходження

36003 Україна Полтавська - м. Полтава вул. Соборностi, 41А, к. 4

Номер ліцензії або іншого документа на цей № 4696
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2024

Міжміський код та телефон

0532606659

Факс

0532606659

Вид діяльності

Надання аудиторських послуг

Опис

Послуги щодо пiдготовки аудиторського висновку щодо фiнансової
звiтностi емiтента за 2016 рiк.

Повне найменування юридичної особи або АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФIРМА «ГРАНТЬЕ» у
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи виглядi ТОВ
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

21026423

Місцезнаходження

65012 Україна Одеська - м. Одеса вул. Велика Арнаутська, 15

Номер ліцензії або іншого документа на цей 4420
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.01.2011

Міжміський код та телефон

(0482) 32-46-99

Факс

(0482) 32-46-99

Вид діяльності

надання аудиторських послуг

Опис

Послуги щодо пiдготовки аудиторського висновку щодо фiнансової
звiтностi емiтента за 2015 рiк.

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

28.12.2016

1232/1/10

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000108435

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

10.0

1540600

15406000.000

100.0000

Опис

Свiдоцтво вiд 11.01.2005 року № 11/1/05 видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, анульовано в зв'язку з
переведенням випуску акцiй у бездокументарну форму iснування (Протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 03 грудня 2010 року).
Цiннi папери ВАТ "ЗТФ "КрАЗ" не знаходяться в лiстингу на фондових бiржах. в 2012 роцi включенi до бiржового реєстру ПАТ "Фондова
бiржа "ПФТС"

XI. Опис бізнесу
Фактiв злиття, подiлу, приєднання, перетворення та видiлу протягом звiтного перiоду не
вiдбувалось.
ПАТ"ЗТФ "КрАЗ" дочiрнiх пiдприємств та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, фiлiй не
має.
Суттєвих змiн в структурi управлiння емiтента протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 5 осiб.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом – 5 осiб.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу – 4 особи.
Фонд оплати працi - всього – 791 781,16 грн.
В порiвняннi з 2015 роком фонд оплати працi значно зменшився в зв'язку iз суттєвим зменшенням
числельностi персоналу пiдприємства.
ПАТ "ЗТФ "КрАЗ" не входить до складу будь-яких об'єднань пiдприємств.
Емiтент протягом звiтного перiоду не здiйснював спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями,
пiдприємствами, установами.
Протягом звiтного перiоду пропозицiї з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї ПАТ "ЗТФ "КрАЗ" не
надходили.
Основнi принципи бухгалтерського облiку
Використання оцiнок
Пiдготовка даної фiнансової звiтностi вимагає використання достовiрних облiкових оцiнок. Крiм
того, вiд керiвництва вимагається винесення своїх суджень у процесi застосування облiкової
полiтики.
Функцiональна валюта
Функцiональною валютою фiнансової звiтностi товариства є українська гривня, якщо не вказано
iншого.
Принцип безперервностi дiяльностi
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена, виходячи з принципу безперервностi дiяльностi, вiдповiдно
до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов’язань вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi.
Повернення активiв, а також майбутнi операцiї, можуть пiддаватися iстотному впливу теперiшнiх i
майбутнiх економiчних умов. Керiвництво вважає, що у пiдприємства є надiйний доступ до
ресурсiв фiнансування, що сприяє пiдтримцi операцiйної дiяльностi компанiї. Дана фiнансова
звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань, якi необхiдно було б зробити в тому випадку, якщо б
компанiя не могла продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi
вiдповiдно до принципу безперервностi дiяльностi.
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли
воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання
або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Пiдприємство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:
• фiнансовий актив, доступний для продажу;

• iнвестицiї, утримуванi до погашення;
• дебiторська заборгованiсть;
• фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою вартiстю - кредити банкiв.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Пiдприємство
оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належить
до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у
вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та рахункiв у банках.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть, визнається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської
заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за
розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первiсно оцiнюється за
справедливою вартiстю.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою
вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми
резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та
вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для
фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки
окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - на основi
групової оцiнки. Фактори, якi Пiдприємство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi
свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї
непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи
дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як
збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або
географiчному регiонi.
Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд
зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка
вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення
корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку
чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за
рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.
Основнi засоби
Пiдприємство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою
використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i
соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких
бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 2500 грн.
У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена
амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої
амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми,
перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу,
переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу.
Подальшi витрати
Пiдприємство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне
обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи
збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi
подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.
Амортизацiя основних засобiв
Амортизацiя основних засобiв Пiдприємства нараховується прямолiнiйним методом виходячи зi
строку корисного використання основних засобiв.
Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу
припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як

утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої
амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя
нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу, виходячи зi строку
їх корисного використання. Строк корисного використання нематерiальних активiв, до яких
вiдносять будь-яке програмне забезпечення – 2 роки. Нематерiальнi активи, якi виникають у
результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих
прав.
Для нематерiальних активiв, строк корисного використання яких неможливо визначити,
визнається строк використання як невизначений. Амортизацiя на нематерiальнi активи з
невизначеним строком використання не нараховується
Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Пiдприємство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або
конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж
неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi
економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.
Виплати працiвникам
Пiдприємство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля
вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Пiдприємство визнає очiкувану вартiсть
короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання
працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.
Пенсiйнi зобов'язання
Вiдповiдно до українського законодавства, Пiдприємство утримує внески iз заробiтної плати
працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз
поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були
наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна
заробiтна платня.
Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг вiдображається
в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв.
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi
доходи.
Умовнi зобов'язання та активи.
Пiдприємство не визнає умовнi зобов'язання. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається,
якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою.
Пiдприємство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли
надходження економiчних вигод є ймовiрним.
Запаси
Вiдповiдно до облiкової полiтики, обраної Товариством, запаси визнаються активом, якщо iснує
iмовiрнiсть того, що Товариство отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов’язанi з їх
використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена.
ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» займається реалiзацiєю автомобiлiв КрАЗ i частково спецтехнiки ( 95% ) в
країни далекого зарубiжжя за договорами комiсiї з ПАТ "АвтоКрАЗ". Також здiйснюється
поставка запасних частин до автомобiлiв КрАЗ та комплектуючих в країни, якi закупали
автотехнiку в минулому 10-20 рокiв тому.
По своїм технiчним характеристикам аналогами та, вiдповiдно, конкурентами автомобiлiв КрАЗ
на свiтовому ринку є як виробники країн СНД (КАМАЗ, МАЗ, УралАЗ), так i виробники країн
близького та далекого зарубiжжя (Scania, DAF, МАN та iншi)
Водночас продукцiя КрАЗ в порiвняннi з автомобiлями основних конкуруючих фiрм має багато
переваг: автомобiлi КрАЗ мають пiдвищену прохiднiсть i вантажопiдйомнiсть; вiдрiзняються

пiдвищеним коефiцiєнтом запасу мiцностi, високим рiвнем ремонтопридатностi i надiйнiстю.
Це зумовлює наявнiсть певної нiши для автомобiлiв КрАЗ на свiтовому ринку. Основними
ринками збуту є країни, де розвинуте добування корисних копалин, будiвництво, йдеться
вiдновлення народного господарства пiсля вiйськових подiй, основними споживачами автомобiлiв
КрАЗ залишаються пiдприємства нафтогазового, будiвельного, гiрничо-рудникового та
лiсопромислового секторiв, а також машинобудiвнi пiдприємства..
Основними методами реалiзацiї автомобiлiв КрАЗ є:
- Холоднi телефоннi дзвiнки;
- Участь у тендерах;
- Направлення комерцiйних пропозицiй;
- Участь у виставках, зустрiчах та конференцiях.
- Iнтернет портал.
Завдяки цьому в 2016 роцi пiдприємству вдалося в цiлому утримати свої позицiї на ринках
далекого зарубiжжя (в країнах Африки та Близького Сходу).
Однак загальний план реалiзацiї автомобiлiв КрАЗ було виконано на 69 %: у 2016 роцi ПАТ «ЗТФ
«КРАЗ» заплановано для реалiзацiї 389 автомобiля, за фактом реалiзовано 270 автомобiлiв КрАЗ,
Переважна кiлькiсть автомобiлiв була поставлена до Єгипту (близько 80%), також продукцiя
реалiзовувалась до Лаосу, Ефiопiї, Сенегалу, Таїланду тощо.
Щодо запасних частин ЗТФ «КрАЗ» виконала план 2016 року на 91,2 %. На 2016 рiк для реалiзацiї
було заплановано запчастин на загальну суму 100 000 тис. грн. За фактом вiдвантажено запчастин
на загальну суму 91 180,00 тис. грн.
Основними причинами невиконання плану реалiзацiї автомобiлiв в звiтному роцi стали:
1. Нестабiльна фiнансова та полiтична ситуацiя в країнах-споживачах.
2. Загострення ситуацiї в країнах Африки.
3. Заморожування iнвестицiйних проектiв або вiдкладення строкiв їх реалiзацiї на невизначений
термiн.
4. Вiдмова кiнцевих постачальникiв вiд закупiвлi автомобiлiв внаслiдок зменшення надходжень до
бюджету, зокрема через падiння цiн на нафту та з iнших макроекономiчних причин, встановлення
обмежень щодо закупiвлi готової технiки за кордоном та надання переваги закупiвлi у мiсцевих
виробникiв автотехнiки.
Частково на перiодичнiсть реалiзацiї впливає такий фактор, як строк початку i закiнчення
фiнансового року - в рiзних країнах вiн рiзний. Це особливо характерно для покупцiв,
фiнансування яких пов'язано з коштами державного бюджету. Загальною тенденцiєю є невеликий
обсяг продажу в I кварталi внаслiдок формування та затвердження бюджетiв державних установ,
крупних пiдприємств та великих промислових холдингiв. У II кварталi укладаються договори та
розпочинається збiльшення обсягу продажу автомобiлiв. У III - IV кварталi вiдбуваються
виконання замовлень та контрактiв, обсяг продажiв значно збiльшується у порiвняннi з першим
пiврiччям.
В даний час значних iнвестицiй або придбань пiдприємство здiйснювати не планує.
Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого
органу, афiлiйованими особами, мiж емiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами,
вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової
ради або членами виконавчого органу, з iншого боку, протягом звiтного перiоду не укладались.
Облiк основних засобiв на пiдприємствi ведеться згiдно Мiжнародних стандартiв бухгалтерського
облiку та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
В звiтному перiодi вiдчуження основних засобiв здiйснювалось в зв'язку з вибуттям за вибуттям
застарiлої морально та фiзично орг.технiки, транспорту тощо, а також з метою зменшення витрат

на утримання основних засобiв для оптимiзацiї дiяльностi Товариства.
Iнвестицiй в капiтальне будiвництво Товариство не здiйснює. Використання активiв пiдприємства
здiйснюється з дотримання екологiчного законодавства України.
Основним видом дiяльностi Товариства є зовнiшня торгiвля. Основними факторами, що
впливають на дiяльнiсть, є високий рiвень цiн, пов'язаний з собiвартiстю продукцiї. Постiйне
зростання цiн виробника продукцiї стримує пошук покупцiв, так як неможливо зафiксувати цiну
товару на певний строк на постiйному рiвнi, це не завжди пов'язано з таким же зростанням цiн на
свiтовому ринку. Також негативним фактором, що впливає на дiяльнiсть Товариства є вiдсутнiсть
в багатьох прiоритетних країнах державної пiдтримки в освоюваннi ринку. Проблеми пов'язанi з
конкурентами - перехват контрактiв за рахунок меншої цiни.
Звiтний перiод був насичений проблемами, якi негативно впливали на фiнансовий стан
пiдприємства.
Ситуацiя з постiйним коливанням валютних курсiв та збiльшенням цiн на матерiальнi ресурси, що
спостерiгається вже тривалий час, продовжилася i у звiтному роцi. Зростання валютних курсiв
знову призвело до збiльшення витрат на виробництво продукцiї: цiни на матерiали зросли на 15%,
комплектуючi вироби – на 22%. Крiм того, цiна на електроенергiю збiльшилася на 12% у
середньому за рiк.
Невиконання плану виробництва автомобiлiв у 2016 роцi, через значне зменшення державного
замовлення, теж негативно вплинуло на рiвень собiвартостi продукцiї.
Обмеження по валютним операцiям, що були введенi Нацiональним банком України ранiше,
продовжили дiю у звiтному роцi. Ряд вимог i обмежень по валютi суттєво затримують роботу
пiдприємства у питаннi закупiвлi iмпортних матерiалiв та комплектуючих виробiв, але всi об’єкти
господарювання змушенi їх враховувати.
Подорожчання ресурсiв, значнi витрати на утримання виробничого i кадрового потенцiалу,
затримання коштiв при валютних операцiях - всi цi фактори неодноразово приводили до дефiциту
обiгових коштiв у пiдприємства. При цьому, через неможливiсть кредитування, всi проблеми
треба було вирiшувати за рахунок власних коштiв.
В звiтному перiодi ПАТ "ЗТФ "КрАЗ" була сплачена пеня за прострочення повергнення валютної
виручки в сумi 141 648,26 грн
Фiнансова полiтика емiтента будується на:
- акредитивнiй формi оплати за готову продукцiю, яка постачається на експорт;
- отриманнi передплати за продукцiю;
- використаннi фiнансових схем продажу автомобiлiв КрАЗ в кредит i лiзинг;
- ефективному управлiннi фiнансовими ресурсами та посиленнi контролю за грошовими потоками
через систему бюджетування.
д/в
З метою збiльшення обсягiв реалiзацiї автомобiлiв в 2017 роцi планується вести постiйну роботу з
європейськими компанiями та українськими спецекспортерами, що виконують постачання
спецiального обладнання на автомобiльних шасi або його капiтальний ремонт з метою базування
його на шасi КрАЗ, опрацьовувати iншi можливi напрямки: будiвельна та/або спецiальна технiка
для будiвельних та/або видобувних компанiй; можливiсть постачання шасi або спецтехнiки на
шасi КрАЗ для Мiнiстерства внутрiшнiх справ, здiйснювати постiйний пошук нових споживачiв з
метою розширення географiї продажу, проводити активну рекламно-виставкову дiяльнiсть в
прiоритетних країнах.

Також триватиме робота вiдпрацювання системи гарантiйного та пiслягарантiйного
обслуговування автомобiлiв КрАЗ в прiоритетних країнах дальнього зарубiжжя, оскiльки
наявнiсть СТО в країнi призначення є одним з визначних факторiв при виборi автомобiлiв певного
виробника, а також розробка та впровадження на прiоритетних закордонних ринках вигiдних для
споживача умов платежу, систем знижок та бонусiв, що, в свою чергу, дозволить розширити
агентську мережу.
Дослiджень та розробок Товариство не здiйснює.
Емiтент не має у провадженнi судових справ, за якими розглядаються вимоги у розмiрi на суму 10
або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент,
або судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи емiтента.
д/в

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

167

0

2544

0

2711

0

будівлі та споруди

148

0

2544

0

2692

0

машини та
обладнання

6

0

0

0

6

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

13

0

0

0

13

0

2. Невиробничого
призначення:

131

0

0

0

131

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

131

0

0

0

131

0

Усього

298

0

2544

0

2842

0

Найменування
основних засобів

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис в 2016 роцi первiсна вартiсть основних засобiв склала 549 тис. грн., знос 549 тис. грн., таким
чином залишкова вартiсть вiдсутня. Амортизацiя в 2016 роцi нараховувалась прямолiнiйним
методом та склала 45 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис. грн)

-2260

3202

Статутний капітал (тис.
грн.)

15406

15406

Скоригований статутний
капітал (тис. грн)

15406

15406

Опис

Розрахунок чистих активiв ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» здiйснюється у вiдповiдностi з
«Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних
товариств», схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17 листопада 2004 р. № 485.
Вартiсть чистих активiв розраховується як величина, яка визначається шляхом
вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань.

Висновок

Чистi активи ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» дорiвнюють (-2260) тис. грн., що нижче статутного
капiталу та не вiдповiдає вимогам законодавства (ст. 155 ЦКУ).

3. Інформація про зобов'язання емітента

Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

794235

X

X

Короткостроковi кредити
банкiв

19.07.2006

639709

12

14.07.2015

Довгостроковi кредити
банкiв

20.03.2014

154526

0

20.03.2017

X

1000

X

X

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

1000

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

0

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

1155105

X

X

Усього зобов'язань

X

1950340

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:

Зобов'язання за цінними
паперами
у тому числі:

Опис:

Довгостроковi зобов’язання складають 154526 тис. грн. Поточнi зобов’язання складають
1790916 тис. грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на
31.12.2016 року зменшилась в порiвняннi з початком року на 143468 тис. грн.
Кредиторської заборгованостi строком виникнення бiльше 3-х рокiв, немає.

XIV. 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

30.03.2016

31.03.2016

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

11.04.2016

12.04.2016

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

20.09.2016

21.09.2016

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Полтав-ське бюро судово-економiчної
експертизи та аудиту»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника
податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

23561178
36003, м. Полтава, вул. Соборностi, 41А, к.
4

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

№ 4696 26.01.2017

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/в д/в д/в

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2016

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника
податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Полтав-ське бюро судово-економiчної
експертизи та аудиту»
23561178
36003, м. Полтава, вул. Соборностi, 41А, к.
4

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

№ 4696 26.01.2017

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/в д/в д/в

Текст аудиторського висновку (звіту)
ПОЛТАВСЬКЕ БЮРО СУДОВО-ЕКОНОМIЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА АУДИТУ
У реєстрi аудиторiв та аудиторських фiрм, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 4696
Код ЄДРПОУ 23561178, 36003, м. Полтава, вул. Соборностi, 41а, к. 4
тел./факс (0532) 60-66-59
Сайт: audit-expert.biz
E-mail: audit-expert@mail.ua
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства
«Зовнiшньоторговельна фiрма «КРАЗ»
станом на 31 грудня 2016 року
Адресат:
- НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ;
- УПРАВЛIНСЬКИЙ ПЕРСОНАЛ ТА АКЦIОНЕРИ ПАТ «ЗОВНIШНЬОТОРГОВЕЛЬ-НА ФI-РМА «КРАЗ»
Поширення та використання цього звiту не обмеженi.
1. ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ
1.1. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА:
Повна назва: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗОВНIШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФIР-МА «КРАЗ»
Скорочена назва: ПАТ «ЗТФ «КРАЗ»
Органiзацiйно-правова форма: Акцiонерне товариство
Iдентифiкацiйний код: 05593453
Юридична адреса: 39631, Полтавська обл., м.Кременчук, проїзд Ярославський,2
Фактичне мiсцезнаходження: 39631, Полтавська обл., м.Кременчук, проїзд Ярославський,2
Дата держреєстрацiї: 27 квiтня 1995 року
Мiсце проведення держреєстрацiї: Виконавчий комiтет Кременчуцької мiської ради
Реєстрацiйний номер: 15851200000000233
Основнi види дiяльностi (КВЕД): 45.11 – торгiвля автомобiлями та легковими автотранспорт-ними засобами;
45.31 – оптова торгiвля деталями та приладдям для автотранспортних засобiв;
70.22 – консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування;
73.12 – посередництво в розмiщеннi реклами в засобах масової iнформацiї.
Статутний капiтал, грн. : 15406000,00
Чисельнiсть робiтникiв: 8
Вiдповiдальними особами за ведення фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» протягом перiоду, що
перевiрявся були:
Керiвник (генеральний директор) – Шмигаль Олександр Анатолiйович (наказ № 39 вiд 12.04.2016 р.)
Головний бухгалтер – Лобач Тетяна Сергiївна (наказ № 49/1 вiд 26.03.2012 р.)
1.2.ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ ТА АУДИТОРСЬКУ ПЕРЕВIРКУ
1.2.1. Аудиторська перевiрка проводилася згiдно договору № 1 вiд 03 лютого 2017 р.
1.2.2. Перiод, яким охоплено проведення аудиту: ПАТ «ЗОВНIШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФIР-МА «КРАЗ» проведено за
перiод з 01 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року.
1.2.3. Дата початку та дата закiнчення аудиту: ПАТ «ЗОВНIШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФIРМА «КРАЗ» заключило
договiр на здiйснення аудиту звiтностi та перевiрялося аудиторами з 03 лю-того 2017 року по 10 лютого 2017 року.
1.2.4. Опис перевiреної фiнансової iнформацiї: Перевiрку щодо пiдтвердження достовiрностi, повноти i вiдповiдностi
чинному законодавству та нормативним документам даних бухгалтер-ського облiку й фiнансової звiтностi проведено
на основi даних балансу (звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2016 року, звiту про фiнансовi результати
(звiту про сукупний дохiд) за 2016 рiк, звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2016 рiк, звiту про
власний капiтал за 2016 рiк та письмових примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк. Крiм того для перевiрки
згiдно перелiку були представленi установчi та реєстрацiйнi документи, повний комплект фiнансової звiтностi за 2016
рiк, внутрiшнi положення товариства, оборотно-сальдовi та розрахунковi вiдомостi по балансових рахунках за 2016
рiк, аналiтичнi данi по балансових рахунках за перiод дiяльностi 2016 рiк, наказ про облiкову полiтику на товариствi,
посадовi iн-струкцiї, вибiрково – первиннi документи.
2. ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
2.1. Опис аудиторської перевiрки
Ми провели аудит фiнансових звiтiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОВНIШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФIРМА «КРАЗ» (надалi – ПАТ «ЗТФ «КРАЗ»), якi додаються та якi складають повний
комплект рiчної фiнансової звiтностi страхової компанiї, а саме: баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31
грудня 2016 року, звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк, звiт про рух грошових коштiв
(за прямим методом) за 2016 рiк, звiт про власний капiтал за 2016 рiк, письмовi примiтки до рiчної фiнансової
звiтностi за 2016 рiк.
Фiнансова звiтнiсть ПАТ «ЗТФ «КРАЗ», складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фi-нансової звiтностi
(МСФЗ) в редакцiї, опублiкованiй Радою з Мiжнародних стандартiв фiнан-сової звiтностi яка є концептуальною
основою загального призначення та достовiрного подан-ня.
Мета аудиторської перевiрки - пiдтвердження що фiнансова звiтнiсть надає достовiрну та спра-ведливу iнформацiю
про фiнансовий стан товариства, її фiнансовi результати та рух коштiв за рiк що закiнчився 31.12.2016 р.
2.2. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та досто-вiрне представлення цих
фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв бухгал-терського облiку та законодавства України.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоп-лює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього
контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, що не мiстять суттєвих викривлень

внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр i застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiко-вих оцiнок,
що є вiдповiдними в даних обставинах.
2.3. Вiдповiдальнiсть аудитора.
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на основi ре-зультатiв проведеного нами
аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних станда-ртiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас
дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що
фiнансовi звiти не мiстять суттє-вих викривлень.
Аудит включає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриттiв у
фiнансових звiтах. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора. До та-ких процедур входить i оцiнка ризикiв
суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шах-райства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор
розглядає заходи внутрiш-нього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного подання суб’єктом
господарювання фi-нансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господа-рювання. Аудит включає
також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийня-тнiсть облiкових оцiнок, зроблених
управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.
Ми вважаємо, що отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для ви-словлення аудиторської
думки.
2.4. Пiдстава для висловлення умовно–позитивної думки щодо фiнансової звiтностi
Товариство в 2016 роцi не здiйснювало переоцiнку акцiй, якi не перебувають у лiстингу, якi включенi до складу
активiв станом на 31 грудня 2016 року, як того вимагає Мiжнародний стан-дарт бухгалтерського облiку № 36
«Зменшення корисностi активiв» (МСБО 36). На нашу дум-ку, iснують ознаки того, що такi активи могли втратити
частину своєї вартостi внаслiдок нега-тивного впливу фiнансової кризи. Ми не змогли оцiнити вплив цього вiдхилення
на звiт про сукупнi доходи та витрати товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року. Наша думка щодо
фiнансової звiтностi поточного перiоду мiстить застереження у зв'язку з можливим впли-вом даних обставин на
порiвняннiсть показникiв поточного i минулого року.
Товариство має дебiторську заборгованiсть, яка класифiкується як короткострокова та об-лiковується за iсторичною
вартiстю. Компанiя не робила оцiнку дебiторської заборгованостi за справедливою вартiстю, одже ми не могли
визначити, як цi змiни вiдобразились би на прибутку (збитку) компанiї.
Станом на 31.12.2016 року товариство має непокритi збитки у розмiрi 19967 тис. грн. Наявнiсть збиткiв є суттєвою
невизначенiстю, яка може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб’єкта господарювання безперервно
продовжувати свою дiяльнiсть, тому товариство може не бути здатним реалiзувати свої активи та погасити свої
зобов’язання в звичайному ходi своєї дiяльностi. В ходi перевiрки Аудитор не може дати абсолютної гарантiї щодо
вiдсутностi iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства згiдно з вимогами Мiжнародного стан-дарту
аудиту 570 «Безперервнiсть».
2.5. Умовно–позитивна думка щодо фiнансової звiтностi
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пi-дстава для висловлення
умовно-позитивної думки щодо фiнансової звiтностi», фiнансова звiт-нiсть ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЗОВНIШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФIРМА «КРАЗ» станом на 31.12.2016 р. та за рiк, що закiнчився на
зазначену дату, вiдображає достовi-рно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан компанiї, станом на 31 грудня 2016
року, її фi-нансовi результати та рух грошових коштiв, за рiк що закiнчився на зазначену дату вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
3. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ
В ходi проведення аудиторських процедур було встановлено, що в фiнансовiй звiтностi досто-вiрно, згiдно з вимогами
МСФЗ вiдображено iнформацiю:
3.1. Розкриття iнформацiї за видами активiв
3.1.1. Облiк необоротних активiв
Станом на 31.12.2016 р. загальна сума необоротних активiв, вiдображених у балансi това-риства становить 150240 тис.
грн., в загальнiй вартостi активiв їх частка складає 8 %.
Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв, основних засобiв та їх зносу здiйснювався згiдно з МСБО 16 «Основнi
засоби», а нематерiальних активiв - МСБО 38 «Нематерiальнi ак-тиви».
В 2016 роцi первiсна вартiсть основних засобiв склала 549 тис. грн., знос 549 тис. грн., та-ким чином залишкова
вартiсть вiдсутня. Амортизацiя в 2016 роцi нараховувалась прямолiнiй-ним методом та склала 45 тис. грн.
Структура основних засобiв в 2016 роцi є наступною:
Групи основних засобiв ___ На 01.01.2016 р. ___ На 31.12.2016 р.
___ Первiсна вартiсть ___ Знос ___ Первiсна вартiсть ___ Знос
- будинки, споруди та передавальнi пристрої ___ 524 ___ 376 ___ 2 ___ 2
- машини та обладнання ___ 339 ___ 333 ___ 11 ___ 11
- транспортнi засоби ___ 863 ___ 863 ___ 527 ___ 527
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) ___ 6 ___ 6 ___ - ___ - iншi основнi засоби ___ 346 ___ 215 ___ - ___ - бiблiотечнi фонди ___ 10 ___ 10 ___ - ___ - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи ___ 52 ___ 39 ___ 9 ___ 9
Разом: ___ 2140 ___ 1842 ___ 549 ___ 549

У балансi товариства на кiнець 2016 року нематерiальнi активи значаться у сумi 43 тис. грн. по первiснiй вартостi та
накопичена амортизацiя складає 43 тис. грн., що вiдповiдає даним бухгал-терського облiку. Руху нематерiальних
активiв протягом звiтного року не вiдбувалось.
У 2016 роцi довгострокова дебiторська заборгованiсть складала 124948 тис. грн. та була не-змiнною протягом року.
Станом на 31.12.16 р. вiдстроченi податковi активи з податку на прибуток склали 1674 тис. грн.
3.1.2. Облiк оборотних активiв
Оборотнi активи складають 92 % валюти балансу. Склад оборотних активiв товариства розпо-дiлився наступним
образом:
- запаси – 147944 тис. грн.
- дебiторська заборгованiсть за товари роботи та послуги – 1013 тис. грн.
- поточна заборгованiсть з розрахункiв за виданими авансами – 28637 тис. грн.
- поточна заборгованiсть з розрахункiв з бюджетом – 650 тис. грн.
- поточна заборгованiсть з розрахункiв з внутрiшнiх розрахункiв – 75 тис. грн.
- iнша поточна заборгованiсть – 335142 тис. грн.
- поточнi фiнансовi iнвестицiї – 111485 тис. грн.
- грошовi кошти – 47722 тис. грн.
- витрати майбутнiх перiодiв – 1114394 тис. грн.
- iншi оборотнi активи – 5880 тис. грн.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами активiв подано у фiнансовiй звiт-ностi до-стовiрно, в усiх
суттєвих аспектах вiдповiдно МСФЗ.
3.2. Розкриття iнформацiї про зобов’язання
У 2016 роцi в товариствi довгостроковi зобов’язання становили 154526 тис. грн. Поточнi зо-бов’язання складають 92
% валюти балансу.
Розрахунки з заробiтної плати, iз пiдзвiтними особами, з постачальниками, з бюджетом i поза-бюджетними фондами
здiйснюються вiдповiдно до чинного законодавства України.
Станом на 31.12.2016 рiк товариством була проведена iнвентаризацiя кредиторської забо-ргованостi. Простроченої
заборгованостi постачальникам немає. Заборгованiсть по заробiтнiй платi дорiвнює заборгованостi за останнiй мiсяць
звiтного року. Заборгованiсть зi страхування поточна.
Склад поточної кредиторської заборгованостi станом на 31.12.2016 р. наведений нижче у таб-лицi:
Склад кредиторської заборгованостi-Сума, тис. грн.
Короткостроковi кредити банкiв-639709
Векселi виданi-1000
Розрахунки за товари, роботи, послуги-397
Поточнi зобов’язання за розрахунками з бюджетом-3
Поточнi зобов’язання за розрахунками зi страхування-4
Поточнi зобов’язання за розрахунками з оплати працi-18
Поточнi зобов’язання за розрахунками з одержаних авансiв-34628
Поточнi зобов’язання за учасниками-1466
Поточнi зобов’язання iз внутрiшнiх розрахункiв-Iншi поточнi зобов’язання-1113691
Разом:-1790916
На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами зобов’язань подано у фiнансовiй звiтностi компанiї достовiрно в
усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до встановлених вимог МСФЗ.
3.3. Розкриття iнформацiї про власний капiтал
Власний капiтал товариства складається з:
- Статутного капiталу. На 01.01.2016 рiк статутний капiтал товариства було сформова-но повнi-стю в розмiрi
15406000,00 грн. Протягом перiоду, що перевiрявся, змiни до статутного капiталу не вносились. Статутний капiтал
товариства розподiлено мiж учасниками придбаних простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10 грн. за 1 штуку.
Акцiонери, що володiють понад 10 % акцiй вiдсутнi.
- Резервного капiталу, який складає в сумi 2301 тис. грн. та достовiрно вiдображений за даними фiнансової звiтностi.
- Непокритого збитку товариства у сумi 19967 тис. грн. В 2016 роцi товариством було одержано збиток вiд фiнансовогосподарської дiяльностi в сумi 982 тис. грн., що пiдтверджу-ється пер-винними документами та даними
бухгалтерського облiку.
Викуп власних акцiй протягом року Товариством не проводилося.
На думку аудитора розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi Товариства в усiх суттє-вих аспектах
вiдповiдає вимогам МСФЗ.
3.4. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку (збитку).
Iнформацiю щодо обсягу прибутку розкрито товариством у Звiтi про фiнансовi результа-ти. Бухгалтерський облiк
доходiв акцiонерного товариства здiйснювався вiдповiдно вимог МСФЗ.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї склав 43691 тис. грн., собiвартiсть реалiзованої готової проду-кцiї та товарiв – 39668 тис.
грн., Валовий прибуток вiд реалiзацiї складає 4023 тис. грн., фiнан-совий результат вiд операцiйної дiяльностi –
збиток до оподаткування фактично склав 982 тис. грн., а пiсля оподаткування результати вiдображено у сумi 982 тис.
грн. (збиток).

Iншi операцiйнi доходи товариства за звiтний перiод складають 171 тис. грн., iншi фiнан-совi доходи – 1626 тис. грн.,
iншi доходи – 413 тис. грн.
Операцiйнi витрати товариства у перiодi, що перевiряється, склали 3655 тис. грн. Струк-тура елементiв операцiйних
витрат та їхня частка має наступний вигляд:
Найменування ___ Сума, тис. грн. ___ Частка, % за перiод
Матерiальнi витрати ___ 165 ___ 4,5
Витрати на оплату працi ___ 793 ___ 21,7
Вiдрахування на соцiальнi заходи ___ 154 ___ 4,2
Амортизацiя ___ 45 ___ 1,2
Iншi операцiйнi витрати ___ 2498 ___ 68,4
РАЗОМ: ___ 3655 ___ 100
Фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi за звiтний перiод - збиток у розмiрi 982 тис. грн.
3.5. Вiдповiднiсть чистих активiв
Вартiсть чистих активiв станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року не перевищує розмiр статут-ного капiталу та не
вiдповiдає вимогам законодавства України, зокрема пункту 3 статтi 155 Ци-вiльного кодексу України.
Чистi активи пiдприємства на 31.12.2016 року складають (-2260) тис. грн., при розмiрi ста-тутного фонду 15406 тис.
грн.
3.6. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду та можуть вплинути на фiнансовогосподарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною
першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондо-вий ринок».
ПАТ «ЗОВНIШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФIРМА «КРАЗ» не є професiйним учасником фон-дового ринку.
Власнi акцiї за звiтний перiод Товариство не викупало.
Рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiта-лу не приймалося.
Товариство лiстингу (де лiстингу) цiнних паперiв на фондовiй бiржi не провадило.
Рiшення про припинення фiлiй та представництв не приймалось.
Зменшення статутного капiталу не здiйснювалось.
Справа про банкрутство емiтента цiнних паперiв не порушувалась.
Протягом 2016 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб товариства:
30.03.2016 р. – обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї;
11.04.2016 р. та 20.09.2016 р. – обрання генерального директора.
Iнших фактiв, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента
та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визна-чених частиною першою статтi 41 Закону України
«Про цiннi папери та фондовий ринок», нами не встановлено.
3.7. Дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку, для яких цi показ-ники визначенi
Комiсiєю.
НКЦПФР не визначенi вимоги щодо показникiв лiквiдностi товариства.
3.8. Забезпечення випуску цiнних паперiв вiдповiдно до законодавства України (вид, роз-мiр та опис забезпечення за
цiнними паперами).
Товариство не здiйснювало випуск цiнних паперiв, якi вимагають забезпечення, та не ого-лошувало про намiр такого
випуску протягом звiтного перiоду.
3.9. Вiдповiднiсть iпотечного покриття iпотечних облiгацiй даним реєстру iпотечного по-криття вiдповiдно до Закону
України «Про iпотечнi облiгацiї».
Товариство не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй та не оголошувало про намiр тако-го випуску протягом
звiтного перiоду.
3.10. Розкриття iнформацiї стосовно стану виконання зобов'язань за борговими та iпотеч-ними цiнними паперами (вид
та розмiр зобов'язань за цiнними паперами, своєчаснiсть та повнота ви-конання зобов'язань за цiнними паперами
вiдповiдно до проспекту емiсiї).
Станом на 31 грудня 2016 року звичайнi iменнi процентнi облiгацiї Товариством не випу-скалися, Товариство не має
зобов’язань по облiгацiям. Борговi та iпотечнi цiннi папери Товари-ство не випускало.
3.11. Iнша iнформацiя, щодо якої аудитор висловлює думку
1. Вiдсутнiсть суттєвих суперечностей у представленiй аудитору iншої фiнансової iнфор-мацiї.
Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що
розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фi-нансовою звiтнiстю, не виявлено.
2. Виконання значних правочинiв
На протязi 2016 року значнi правочини, що становить 10% або бiльш активiв (тобто по-над 194318 тис. грн.)
товариства не вiдбувались.
3. Стан корпоративного управлiння.
Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внут-рiшнього аудиту вiдповiдно до
Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо:
1.вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi
товариства» та вимогам Статуту,
2.вiдповiдного подання iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi «Iнфор-мацiя про стан
корпоративного управлiння» роздiлу Статуту; рiчного звiту акцiонерного това-риства.

За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповi-дно до Закону України «Про
акцiонернi товариства» можна зробити висновок:
1) прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiд-повiдає ви-могам Закону України
«Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту,
2) «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння», наведена у рiчному фiнансо-вому звiтi, складена в усiх суттєвих
аспектах вiдповiдно до вимог «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затверджених
рiшенням Комiсiї вiд 30.10.2009 р. № 1355, зареєст-рованих в Мiнiстерствi юстицiї України 25.01.2010 р. за №
80/17375.
5. Оцiнка ризикiв суттєвого викривлення Фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайських дiй
Ми розглянули отриману вiд товариства iнформацiю як у виглядi тверджень (пояснень) керiв-ництва, так i у виглядi
аудиторських доказiв, як того вимагають вiд аудитора Мiжнароднi стан-дарти аудиту з метою попередження
викривлень Фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайст-ва.
Вiдповiдно до отриманих пояснень, якi були розглянутi нами, як того вимагають Мiжна-роднi стандарти аудиту,
керiвництво не має iнформацiї про вiдомi факти шахрайства або пiдо-зри у шахрайствi, що можуть вплинути на
дiяльнiсть товариства. Ми також не отримали жодної iншої iнформацiї про вiдомi факти таких дiй з боку
управлiнського персоналу, працiвникiв, вiд-повiдальних за фiнансову iнформацiю або iнших осiб.
4. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРА ТА АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
Повне найменування :Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Полтавське бюро судово-економiчної експертизи та
аудиту»
Код ЄДРПОУ:23561178
Мiсцезнаходження::36003, м. Полтава, вул. Соборностi, 41А, к. 4
Дата державної реєстрацiї:27 жовтня 1995 року № 1 588 107 0011 003686
Номер та дата видачi свiдоцтва про внесення в реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi на-дають аудиторськi
послуги:№ 4696 Рiшення Аудиторської палати України вiд 26.01.2017 р. за № 338/4
Iнформацiя про аудитора:Шейко Олександр Миколайович
Сертифiкат аудитора № 001723 серiї А, виданий 24.11.1994 р., Аудиторської палатою України, термiн дiї – до
24.11.2018 р.
Контактний телефон:(0532) 60-66-59
Договiр на проведення аудиту :№ 1 вiд 03.02.2017 року
Дата початку та закiнчення проведення аудиту:03 лютого 2017 року по 10 лютого 2017 року
Директор бюро, аудитор / Шейко О. М. /
10.02.2017 року
Україна, м. Полтава, вул. Соборностi, 41А, к. 4

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

2016

1

0

2

2015

1

0

3

2014

2

1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

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
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
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): Позачерговi загальнi збори акцiонерiв в 2014 роцi скликались в
зв'язку з необхiднiстю затвердження договорiв, укладених ПАТ «ЗТФ «КрАЗ», та
попереднього схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися ПАТ «ЗТФ
«КрАЗ».

Ні

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

0

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

0

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)

д/в

Не проводилась оцiнка роботи наглядової ради.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

15

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)

У складi Наглядової ради
комiтетiв не створено.

Інші (запишіть)

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'язанi: дiяти в iнтересах Товариства,
добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти
добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть
та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом
Товариства, iншими внутрiшнiми документами Компанiї; виконувати рiшення,
прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
дотримуватися встановлених у Компанiї правил та процедур щодо укладання
правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом
обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не
розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у
зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають
доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в
iнтересах третiх осiб.

X

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

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

Ні

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)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

так, 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
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
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

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

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) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Ні

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 акцiонерiв та iнших
заiнтересованих осiб з
iнформацiєю ПАТ "ЗТФ "КРАЗ".
Iнших нормативних документiв,
що регламентують дiяльнiсть
органiв товариства, немає.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
базі даних
в
зборах
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

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
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/в

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором

X
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

Ні

X
Iншi причини змiни аудитора
вiдсутнi.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)
Наглядова рада

Ні

X
X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi
товариства iншими органами не
здiйснювались.

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

Ні

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): д/в

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: В
товариствi не прийнятий Кодекс корпоративного управлiння.
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,
2017 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
«ЗОВНIШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФIРМА
«КРАЗ»

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

05593453

за КОАТУУ 5310400000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

120
45.11

8

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
39631, Полтавська обл., м. Кременчук, пр.
Ярославський, 2

Адреса

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 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

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

43

43

43

накопичена амортизація

1002

43

43

43

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

298

0

710

первісна вартість

1011

2140

549

2148

знос

1012

1842

549

1438

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

I. Необоротні активи

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

23618

23618

23618

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

124948

124948

196433

Відстрочені податкові активи

1045

1674

1674

1674

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 I

1095

150538

150240

222435

Запаси

1100

27693

147944

97

Виробничі запаси

1101

27648

147903

52

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

45

41

45

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

100592

1013

4401

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

30175

28637

6811

з бюджетом

1135

8941

650

1399

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

80

75

75

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

582539

335142

570124

Поточні фінансові інвестиції

1160

111485

111485

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

39567

47722

445

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

39567

47722

445

Витрати майбутніх періодів

1170

785635

1114394

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

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

II. Оборотні активи

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

6106

5880

1564

Усього за розділом II

1195

1692813

1792942

584916

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

1843351

1943182

807351

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

15406

15406

15406

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

1211

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

2301

2301

2301

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-14505

-19967

-2179

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

3202

-2260

16739

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

154626

154526

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

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

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

88

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

154626

154526

88

Короткострокові кредити банків

1600

617806

639709

302504

Векселі видані

1605

1000

1000

1000

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

143865

397

442

за розрахунками з бюджетом

1620

11

3

19

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

23

4

22

за розрахунками з оплати праці

1630

58

18

40

за одержаними авансами

1635

36168

34628

10364

за розрахунками з учасниками

1640

1466

1466

1466

із внутрішніх розрахунків

1645

4

0

2

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

885122

1113691

474665

Усього за розділом IІІ

1695

1685523

1790916

790524

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

1843351

1943182

807351

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

д/в

Керівник

Шмигаль Олександр Анатолiйович

Головний бухгалтер

Лобач Тетяна Сергiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
«ЗОВНIШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФIРМА
«КРАЗ»

Підприємство

за ЄДРПОУ

05593453

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

43691

311654

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

( 39668 )

( 309878 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

4023

1775

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

171

289

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

( 1406 )

( 4083 )

Витрати на збут

2150

( 2249 )

( 2381 )

Інші операційні витрати

2180

( 3306 )

( 9256 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Стаття

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

0

0

збиток

2195

( 2767 )

( 13656 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

1626

419

Інші доходи

2240

413

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 254 )

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

0

збиток

2295

( 982 )

( 13237 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

0

збиток

2355

( 982 )

( 13237 )

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

-982

-13237

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

165

281

Витрати на оплату праці

2505

793

2005

Відрахування на соціальні заходи

2510

154

680

Амортизація

2515

45

63

Інші операційні витрати

2520

2498

3435

Разом

2550

3655

6464

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

д/в

Керівник

Шмигаль Олександр Анатолiйович

Головний бухгалтер

Лобач Тетяна Сергiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
«ЗОВНIШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФIРМА
«КРАЗ»

Підприємство

за ЄДРПОУ

05593453

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

144888

270452

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

1540

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

1626

419

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

150

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

802126

1201689

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 143988 )

( 189249 )

Праці

3105

( 677 )

( 1567 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 190 )

( 803 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 150 )

( 423 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

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

( 795480 )

( 1208483 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

8155

73725

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

(0)

(0)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

879691

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

889823

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

( 23387 )

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

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

дочірніх підприємствах
Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

-33519

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

8155

40206

Залишок коштів на початок року

3405

39567

8352

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

-8991

Залишок коштів на кінець року

3415

47722

39567

Примітки

д/в

Керівник

Шмигаль Олександр Анатолiйович

Головний бухгалтер

Лобач Тетяна Сергiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
«ЗОВНIШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФIРМА
«КРАЗ»

Підприємство

за ЄДРПОУ

05593453

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

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

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

Збільшення (зменшення) запасів

3551

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

X

X

X

X

Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги

3553

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

II. 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:
фінансових інвестицій

3255

X

X

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

()

III. 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

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

Залишок коштів на кінець року

3415

X

X

Примітки

д/в

Керівник

Шмигаль Олександр Анатолiйович

Головний бухгалтер

Лобач Тетяна Сергiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Публiчне акцiонерне товариство
«ЗОВНIШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФIРМА «КРАЗ»

Підприємство

2017 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

05593453

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

15406

0

0

2301

-14505

0

0

3202

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

-4480

0

0

-4480

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

15406

0

0

2301

-18985

0

0

-1278

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

-982

0

0

-982

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

0

0

0

0

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

0

0

0

-982

0

0

-982

Залишок на
кінець року

4300

15406

0

0

2301

-19967

0

0

2260

Примітки

д/в

Керівник

Шмигаль Олександр Анатолiйович

Головний бухгалтер

Лобач Тетяна Сергiївна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Примiтки
до фiнансової звiтностi
ПАТ «Зовнiшньоторговельна фiрма «КРАЗ»
станом на 31 грудня 2016 року
1. Концептуальна основа фiнансової звiтностi
Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ),
мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з
тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано iнше. Ця фiнансова
звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки за справедливою
вартiстю основних засобiв на дату першого застосування МСФЗ вiдповiдно до МСФЗ 1 «Перше
застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» та МСБО 16 «Основнi засоби» та
оцiнки за справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСБО 39
«Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка».
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi
бухгалтерських записiв згiдно з українським законодавством шляхом трансформацiї з внесенням
коригувань та проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення
iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ.
2. Основнi принципи бухгалтерського облiку
Використання оцiнок
Пiдготовка даної фiнансової звiтностi вимагає використання достовiрних облiкових оцiнок. Крiм
того, вiд керiвництва вимагається винесення своїх суджень у процесi застосування облiкової
полiтики.
Функцiональна валюта
Функцiональною валютою фiнансової звiтностi товариства є українська гривня, якщо не вказано
iншого.
Принцип безперервностi дiяльностi
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена, виходячи з принципу безперервностi дiяльностi, вiдповiдно
до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов’язань вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi.
Повернення активiв, а також майбутнi операцiї, можуть пiддаватися iстотному впливу теперiшнiх i
майбутнiх економiчних умов. Керiвництво вважає, що у пiдприємства є надiйний доступ до
ресурсiв фiнансування, що сприяє пiдтримцi операцiйної дiяльностi компанiї. Дана фiнансова
звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань, якi необхiдно було б зробити в тому випадку, якщо б
компанiя не могла продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi
вiдповiдно до принципу безперервностi дiяльностi.
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли
воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання
або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Пiдприємство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:
• фiнансовий актив, доступний для продажу;
• iнвестицiї, утримуванi до погашення;
• дебiторська заборгованiсть;
• фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою вартiстю - кредити банкiв.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Пiдприємство
оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належить
до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у

вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та рахункiв у банках.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть, визнається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської
заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за
розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первiсно оцiнюється за
справедливою вартiстю.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою
вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми
резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та
вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для
фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки
окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - на основi
групової оцiнки. Фактори, якi Пiдприємство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi
свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї
непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи
дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як
збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або
географiчному регiонi.
Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд
зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка
вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення
корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку
чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за
рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.
Основнi засоби
Пiдприємство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою
використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i
соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких
бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 2500 грн.
У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена
амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої
амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми,
перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу,
переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу.
Подальшi витрати
Пiдприємство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне
обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи
збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi
подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.
Амортизацiя основних засобiв
Амортизацiя основних засобiв Пiдприємства нараховується прямолiнiйним методом виходячи зi
строку корисного використання основних засобiв.
Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу
припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як
утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої
амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя
нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу, виходячи зi строку
їх корисного використання. Строк корисного використання нематерiальних активiв, до яких
вiдносять будь-яке програмне забезпечення – 2 роки. Нематерiальнi активи, якi виникають у

результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих
прав.
Для нематерiальних активiв, строк корисного використання яких неможливо визначити,
визнається строк використання як невизначений. Амортизацiя на нематерiальнi активи з
невизначеним строком використання не нараховується
Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Пiдприємство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або
конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж
неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi
економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.
Виплати працiвникам
Пiдприємство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля
вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Пiдприємство визнає очiкувану вартiсть
короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання
працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.
Пенсiйнi зобов'язання
Вiдповiдно до українського законодавства, Пiдприємство утримує внески iз заробiтної плати
працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз
поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були
наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна
заробiтна платня.
Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг вiдображається
в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв.
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi
доходи.
Умовнi зобов'язання та активи.
Пiдприємство не визнає умовнi зобов'язання. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається,
якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою.
Пiдприємство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли
надходження економiчних вигод є ймовiрним.
Запаси
Вiдповiдно до облiкової полiтики, обраної Товариством, запаси визнаються активом, якщо iснує
iмовiрнiсть того, що Товариство отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов’язанi з їх
використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена.
Продовження тексту приміток
3. Розкриття iнформацiї форми № 1 «Баланс»
Нематерiальнi активи: первiсна вартiсть нематерiальних активiв на кiнець звiтного перiоду
становить 43 тис. грн. Накопичена амортизацiя – 43 тис. грн.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї: станом на 31.12.2016 р. вiдсутнi.
Основнi засоби: в 2016 роцi первiсна вартiсть основних засобiв склала 549 тис. грн., знос 549 тис.
грн., таким чином залишкова вартiсть вiдсутня. Амортизацiя в 2016 роцi нараховувалась
прямолiнiйним методом та склала 45 тис. грн.
Групи основних засобiв ___ На 01.01.2016 р. ___ На 31.12.2016 р.
___ Первiсна вартiсть ___ Знос ___ Первiсна вартiсть ___ Знос
- будинки, споруди та передавальнi пристрої ___ 524 ___ 376 ___ 2 ___ 2
- машини та обладнання ___ 339 ___ 333 ___ 11 ___ 11
- транспортнi засоби ___ 863 ___ 863 ___ 527 ___ 527
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) ___ 6 ___ 6 ___ - ___ - iншi основнi засоби ___ 346 ___ 215 ___ - ___ - бiблiотечнi фонди ___ 10 ___ 10 ___ - ___ - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи ___ 52 ___ 39 ___ 9 ___ 9

Разом: ___ 2140 ___ 1842 ___ 549 ___ 549
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: на кiнець звiтного перiоду iншi фiнансовi iнвестицiї
становлять 23618 тис. грн.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть: у 2016 роцi довгострокова дебiторська заборгованiсть
складала 124948 тис. грн. та була незмiнною протягом року.
Вiдстроченi податковi активи: станом на 31.12.16 р. вiдстроченi податковi активи з податку на
прибуток склали 1674 тис. грн.
Запаси: на кiнець звiтного перiоду запаси становлять 147944 тис. грн. та складаються з:
- виробничi запаси – 147903 тис. грн.
- товари – 41 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть: сума дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, за
звiтний рiк за первiсною вартiстю складає 1013 тис. грн. Резерв сумнiвних боргiв не
нараховувався.
Дебiторська заборгованiсть з розрахункiв:
- за виданими авансами – 28637 тис. грн.
- з бюджетом – 650 тис. грн.
- iз внутрiшнiх розрахункiв – 75 тис. грн.
- iнша поточна заборгованiсть – 335142 тис. грн.
Аналiтичний облiк дебiторської заборгованостi ведеться за кожним дебiтором, за видами
заборгованостi та термiном її виникнення й погашення.
Власний капiтал: сума власного капiталу, вiдображена у фiнансовiй звiтностi, показує облiкову
вартiсть прав власникiв, акцiонерiв товариства.
Склад власного капiталу на кiнець звiтного перiоду:
Зареєстрований капiтал: 15406 тис. грн.
Резервний капiтал: 2301 тис. грн.
Непокритий збиток: 19967 тис. грн.
На протязi звiтного перiоду змiни у власному капiталi вiдбулися за рахунок збiльшення
непокритих збиткiв на суму 5462 тис. грн. Загальна сума власного капiталу на кiнець звiтного
перiоду склала (-2260) тис. грн.
Зобов’язання: довгостроковi зобов’язання складають 154526 тис. грн. Поточнi зобов’язання
складають 1790916 тис. грн. Структура поточних зобов’язань (тис. грн.):
Поточнi зобов’язання ___ На початок звiтного перiоду ___ На кiнець звiтного перiоду
Короткостроковi кредити банкiв ___ 617806 ___ 639709
Векселi виданi ___ 1000 ___ 1000
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
- довгостроковими зобов’язаннями ___ - ___ - товари, роботи, послуги ___ 143865 ___ 397
- розрахунками з бюджетом ___ 11 ___ 3
- у тому числi з податку на прибуток ___ - ___ - розрахунками зi страхування ___ 23 ___ 4
- розрахунками з оплати працi ___ 58 ___ 18
- за одержаними авансами ___ 36168 ___ 34628
- за розрахунками з учасниками ___ 1466 ___ 1466
- iз внутрiшнiх розрахункiв ___ 4 ___ - за страховою дiяльнiстю ___ - ___ Поточнi забезпечення ___ - ___ Доходи майбутнiх перiодiв ___ - ___ Вiдстроченi комiсiйнi доходи вiд перестраховикiв ___ - ___ Iншi поточнi зобов’язання ___ 885122 ___ 1113691
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2016 року зменшилась в
порiвняннi з початком року на 143468 тис. грн.
Кредиторської заборгованостi строком виникнення бiльше 3-х рокiв, немає.
Продовження тексту приміток

4. Розкриття iнформацiї форми № 2 «Звiт про фiнансовi результати»
Доходи:
- чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї – 43691 тис. грн.
- iншi операцiйнi доходи – 171 тис. грн.
- iншi фiнансовi доходи – 1626 тис. грн.
- iншi доходи – 413 тис. грн.
Витрати:
- адмiнiстративнi витрати – 1406 тис. грн.
- витрати на збут – 2249 тис. грн.
- iншi операцiйнi витрати – 3306 тис. грн.
- iншi витрати – 254 тис. грн.
Витрат за надзвичайними подiями: не має.
Операцiйнi витрати:
- матерiальнi затрати – 165 тис. грн.
- витрати на оплату працi – 793 тис. грн.
- вiдрахування на соцiальнi заходи – 154 тис. грн.
- амортизацiя – 45 тис. грн.
- iншi операцiйнi витрати – 2498 тис. грн.
Разом витрати: 3655 тис. грн.
За 2016 рiк товариство отримало збиток в сумi 982 тис. грн.
Продовження тексту приміток
5. Розкриття iнформацiї форми № 3 «Звiт про рух грошових коштiв»
Залишок коштiв на початок року складає 39567 тис. грн.
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 8155 тис. грн.
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 0 тис. грн.
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi 0 тис. грн.
Чистий рух коштiв за звiтний перiод становить 8155 тис. грн.
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв 0 тис. грн.
Залишок коштiв на кiнець звiтного року складає 47722 тис. грн.
6. Розкриття iнформацiї форми № 4 «Звiт про власний капiтал»
Статутний капiтал у перевiряємого пiдприємства заявлений та сплачений в повному обсязi i
складає 15406000,00 грн. i подiляється на 1540600 простих iменних акцiй рiвної номiнальної
вартостi 10,00 грн.
Акцiями товариства володiють 11 юридичних осiб та 356 фiзичних осiб.
Чистi активи ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» дорiвнюють (-2260) тис. грн., що нижче статутного капiталу та
не вiдповiдає вимогам законодавства (ст. 155 ЦКУ).
7. Подiї пiсля дати Балансу
Подiй, що могли вплинути на фiнансову звiтнiсть пiсля дати балансу не було.
Генеральний директор Шмигаль О. А.
Головний бухгалтер Лобач Т. С.

