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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

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

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

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова Правлiння    Татарiн Андрiй Євгенович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2018 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КРАНОБУДIВНА ФIРМА "СТРIЛА" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01349495 

4. Місцезнаходження: 07400, Україна, Київська обл., Броварський район р-н, м.Бровари, вул. 

Сiчових Стрiльцiв, буд. 1 

5. Міжміський код, телефон та факс: 0445946804, 0445946804 

6. Адреса електронної пошти: i_strela@outlook.com 

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

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

наявності): Рішення наглядової ради емітента від 17.04.2019, Протокол засідання Наглядової 

ради 

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

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

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

учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 

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

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку http://strilakbf.com.ua 17.04.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції емітента  

9. Опис бізнесу X 

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

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

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента  

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

особам емітента в разі їх звільнення  

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

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

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

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

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

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

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

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

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

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітент X 

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

емітента X 

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

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



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

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

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

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій X 

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

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

пакета акцій  

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

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

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

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

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

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

включення до біржового реєстру  

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

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

акцій) такого емітента  

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

0,1 відсотка розміру статутного капіталу X 

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

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

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

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

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента  

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

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

значних правочинів  

26. Інформація вчинення значних правочинів  

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

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

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



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

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

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

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

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

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

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

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

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

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

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

Пояснення до рiчного звiту:  

До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми: 

Роздiл "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності": вiдсутня, в зв'язку з тим, 

що Товариство у звiтному перiодi не одержувало лiцензiй. 

Роздiл "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах": вiдсутня, в зв'язку з тим, 

що товариство у звiтному перiодi не брало участi у створеннi юридичних осiб. 

Роздiл "Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)": 

вiдсутня, оскiльки такої посади в Товариствi не передбачено.  

Роздiл "Інформація про рейтингове агентство": не надається, оскiльки товариство не 

здiйснювало рейтингування ЦП. 

Роздiл "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента": відсутня, товариство не має філіалів та відокремлених структурних підрозділів.  

Роздiл "Судові справи емітента": інформація не надається, судових справ немає. 

Роздiл "Штрафні санкції емітента": інформація не надається, штрафних санкцій немає. 

"Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим 

особам емітента в разі їх звільнення": відсутня, звільнень посадових осіб не було. Для ПрАТ, 



щодо інших ЦП не здійснено публічну пропозицію, заповнення розкриття цієї інформації не є 

обов'язковим. 

Розділ "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з 

голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає 

більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій": не надається, у звітному 

періоді змін осіб не було, немає власників фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими 

акціями акціонерного товариства. 

Розділ "Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність 

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

біржового реєстру": відсутня, публічної пропозиції та/або допуску не було на бiржовий ринок, 

акцiї емiтента для продажу не виставлялись та до біржового реєстру не включалися. 

"Інформація про облігації емітента": не надається, оскiльки пiдприємство не здiйснювало 

емiсiї облiгацiй. 

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом": не надається, оскiльки пiдприємство 

не здiйснювало емiсiйї iнших ЦП 

"Інформація про похідні цінні папери емітента": не надається, оскiльки пiдприємство не має 

похiдних ЦП. 

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів": не надається, оскiльки 

пiдприємство не має боргових ЦП. 

"Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду: не надається, 

оскiльки пiдприємство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. 

Розділ "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

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

житлового будівництва) ": немає, емісії цільових облігацій не було. 

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

такого емітента": відсутня, цінних паперів (крім акцій) у власності працівників емітента немає. 

Розділ "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 

відсотка розміру статутного капіталу": відсутня, оскільки у власності працівників емітента 

пакети акцій менше ніж 0,1 відсотка. 

Розділ "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження 

таких цiнних паперiв": у звiтному роцi не було будь-яких обмежень щодо обiгу цiнних паперiв 

емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних 

паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв. 

Розділ "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному 

періоді": у звiтньому перiодi товариство не здiйснювало нарахування та сплату дивідендів, 

інших доходів за цінними паперами немає. 

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції": відсутня, 

оскiльки Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, 

добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за 

класифiкатором видiв економiчної дiяльностi а також дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї 

за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн. 

"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" вiдсутнi, оскiльки Товариство не 

займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або 

виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв 

економiчної дiяльностi а також дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод 

складає менше нiж 5 млн. грн. 

Розділ "Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів": 

вiдсутня, оскiльки такого роду iнформацiя у Товариства у звiтному роцi не виникала. 

Розділ "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 



заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість": вiдсутня, 

оскiльки такого роду iнформацiя у Товариства у звiтному роцi не виникала. 

Річна фінансову звітність, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою)":  

Розділ "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової 

звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)": не застосовується до приватного 

акціонерного товариства, товариство аудит фінансової звітності не проходило. 

Розділ "Річна фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)": відсутня , 

товариство не є поручителем. 

Розділ "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента": за iнформацiєю, якою володiє 

Товариство, корпоративних договорiв, укладених акцiонерами (учасниками) емiтента - немає. 

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

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом": відсутня, будь-яких договорiв 

та/або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над 

емiтентом немає. 

Розділ "Про випуски іпотечних облігацій": інформація вiдсутня в зв'язку з тим, що Товариство 

не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. 

Роздiл "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття": вiдсутня в зв'язку з 

тим, що Товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. 

Роздiл "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв 

за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено 

iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття": вiдсутня в зв'язку з тим, що 

товариство не здiйснювало випуски iпотечних цiнних паперiв. 

Роздiл "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв": вiдсутня, в зв'язку з тим, що 

Товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. 

Роздiл "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв": вiдсутня, в зв'язку з тим, що Товариство 

не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. 

Роздiл "Основнi вiдомостi про ФОН": вiдсутнi, в зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом 

сертифiкатiв ФОН.  

Роздiл "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" вiдсутня, в зв'язку з тим, що Товариство 

не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН.  

Роздiл "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" вiдсутня, в зв'язку з тим, що 

Товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН.  

Роздiл "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що Товариство не 

здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН.  

Роздiл "Правила ФОН" вiдсутнi, в зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом сертифiкатiв 

ФОН. 

Акцiонерне товариство не являється фiнансовою установою.  

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб -

пiдприємцiв: Дата державної реєстрацiї: 26.05.1995р. 

Дата запису: 20.02.2006р., Номер запису: 1 355 120 0000 001481 

Види дiяльностi за КВЕД (додатково):  

- 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля; 

- 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна; 

- 33.12 Ремонт i технiчне обслуговування машин i устатковання промислового призначення. 

На дату складання рiчної звiтностi посади Членiв Ревiзiйної комiсiї залишаються вакантними. 

Згiдно ст.23 З-ну України "Про iнформацiю" посадова особа згоду на розкриття даних не 

надала.  

Деякi поля формату "дата" заповненi - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАНОБУДIВНА ФIРМА "СТРIЛА" 

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

 А01 №543515 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 26.05.1995 

4. Територія (область) 

 Київська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 6209500 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 10 

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

 33.20 - Установлення та монтаж машин i устатковання 

 28.22 - Виробництво пiдiймального та вантажно-розвантажувального устатковання 

 46.63 - Оптова торгiвля машинами й устаткованням для добувної промисловостi та 

будiвництва 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АТ "УКРСИББАНК" 

2) МФО банку 

 351005 

3) Поточний рахунок 

 26004657189700 

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

рахунком у іноземній валюті 

 АТ "УКРСИББАНК" 

5) МФО банку 

 351005 

6) Поточний рахунок 

 26004657189700 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

ПрАТ представляє собою єдине цiле виробництво без створення дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 

представництв. В складi товариства є: 1) цех складання кранiв; 2) допомiжнi дiльницi - 

транспортна, енергомеханiчна; 3) пiдроздiли управлiння. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

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

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

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



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

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiковачисельнiсть штатних працiвникiв -десять осiб . Сплачено трудовому колективу 

352 тис. грн. у 2017 р. 

Фонд оплати працi за 2018 рiк склав 1068 тис.грн. Порiвняно з попереднiм 2017 роком фонд 

оплати працi збiльшився на 716 тис.грн.  

Кадрова програма Товариства спрямована на забезпечення високого квалiфiкацiйного рiвня 

працiвникiв. Для цього на роботу запрошуються спецiалiсти, якi мають вiдповiдний рiвень 

освiти в профiльних вузах, для виконання основних виробничих задач товариства. Постiйно 

пiдвищується професiйний рiвень спецiалiстiв шляхом навчання та вiдвiдання профiльних 

курсiв пiдвищення квалiфiкацiї, семiнарiв та iнше. За необхiдност iспецiалiсти товариства 

здають iспити уповноваженим на це навчальним закладам, якi пiдтверджують їх 

квалiфiкацiйний рiвень. 

 

 

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

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

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

Пiдприємство не має належностi до будь-яких об'єднань пiдприємств; 

 

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

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

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

діяльності 

Спiльна дiяльнiсть, яку емiтент проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установам - 

вiдсутня 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило. 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Пiдприємство самостiйно визначає свою облiкову полiтику. Облiкова полiтика Пiдприємства 

оформлена документально згiдно наказу "Про облiкову полiтику". 

Господарськi операцiї здiйснюються на основi первинних документiв,  на основi  яких 

складають зведенi облiковi документи. Iнформацiя, що мiститься у прийнятих до облiку 

первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах 

синтетичного та аналiтичного облiку. Облiк ведеться в журнально - ордернiй формi з 

застосуванням бухгалтерської програми "1- С" . 

Iнвентаризацiя основних засобiв та запасiв проводилася  за перiод, що пiдлягав перевiрцi.  

Зберiгання документiв, регiстрiв та звiтностi здiйснюється на протязi встановленого 

законодавством перiоду. 

Згiдно облiкової полiтики та вiдповiдно п.29 МСБО 16, Товариство обрало метод облiку 

основних засобiв: модель собiвартостi за п. 30 "Пiсля визнання активом, об'єкт основних засобiв 

облiковується за його собiвартiстю мiнус накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки 

вiд зменшення корисностi". 

 ПрАТ визнає в Звiтi про фiнансовий стан (балансi) нематерiальнi активи, якi є немонетарними 

активами, що не мають фiзичного втiлення за умови, що їх можна iдентифiкувати, 

контролювати, отримати майбутнi економiчнi вигоди вiд використання та надiйно оцiнити 



вартiсть. 

Нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої 

амортизацiї (МСФО 38). 

 

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

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

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

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

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

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

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

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

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

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

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

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

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

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

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

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

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Основним видом продукцiї яку виробляло Товариство - були крани автомобiльнi 

вантажопiд'ємнiстю вiд 16 до 25 тон: "Броварчанець", КС-4574-2 г/п 16 т на шасi 65053 Євро-2, 

КС-55712 г/п 25 т на шасi 65053 Євро-2, КС-4574-1 г/п 16 т на шасi 53215; Крiм виробництва 

кранiв, здiйснювались послуги по ремонту автокранiв та виготовленню нових вузлiв та 

запчастин до них. КАМАЗ (всюдихiд 25 т) на шасi 53228 Євро-2 та iнш.; З 2015року Товариство 

виробничою дiяльнiстю не займається. Основнi доходи отримує з продажi матерiалiв та 

часткової оренди примiщень. 

 

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

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

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

вартість і спосіб фінансування  

За останнi п'ять рокiв придбано активiв (в т.ч. полiпшено): 6 024 т.грн., вiдчуджено активiв - 

7974 т. грн. 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

До складу основних засобiв товариством вiднесено матерiальнi необоротнi активи строком 

використання бiльше 12 мiсяцiв, первiсна вартiсть яких перевищує 6000 грн. Амортизацiя 

основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку 

використання об'єкту основних засобiв. До складу малоцiнних необоротних активiв товариством 

вiднесено матерiальнi необоротнi активи строком використання бiльше 12 мiсяцiв, первiсна 

вартiсть яких менша 6000 грн. Нарахування зносу за такими необоротними активами 

здiйснюється у розмiрi 100% у першому мiсяцi їх використання. Первiсна вартiсть основних 



засобiв: 22455,0 т.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 67,90 % Ступiнь використання основних 

засобiв: Основнi засоби використовуються не на повну потужнiсть. Ступiнь використання 

змiнюється протягом року по мiрi отримання та виконання замовлень. Сума нарахованого зносу 

307.0 т.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2018 р. становить 7207 тис. 

грн. Основнi засоби належать Товариству на правi власностi.Термiни та умови користування 

основними засобами (за основними групами): Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 

первiсна вартiсть 20314 тис.грн., знос- 13432 тис. грн., 66.12% використання; машини та 

обладнання - первiсна вартiсть 1355 тис.грн.,знос- 1324 тис.грн., 97.71% використання; 

транспортнi засоби - первiсна вартiсть 498 тис.грн.,знос- 421тис.грн., 84,53% використання; iншi 

основнi засоби - первiсна вартiсть 288 тис.грн.,знос- 71 тис.грн., 24,65% використання.. Ступiнь 

використання змiнюється протягом року по мiрi отримання та виконання замовлень. Суттєвi 

змiни у вартостi основних засобiв не вiдбулося. Обмежень на використання майна ПрАТ "КФ 

"Стрiла" немає. На консервацiї та реконструкцiї основних засобiв немає. Ступiнь використання 

змiнюється протягом року по мiрi отримання та виконання замовлень.  

 

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

економічних обмежень 

Iстотними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть товариства є свiтова економiчна криза, 

низька платоспроможнiсть, недостатньо оборотних активiв, необхiднiсть у технiчному 

переоснащеннi. Суттєвий вплив на становище пiдприємства створює зменшення попиту на 

продукцiю. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Планується покращити фiнансування дiяльностi за рахунок наступних джерел: 1. Реалiзацiя 

запасiв , що є у наявностi ,за станом на 31.12.2018 р. 2. Отримання платежiв вiд дебiторiв 

Товариства. 

 

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

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

Укладених, але не виконаних договорiв у звiтному перiодi не спостерiгалося. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

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

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Продовжувати пошук нових потенцiальних клiєнтiв - споживачiв продукцiї як в межах України, 

так i за її межами. 

 

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

та розробку за звітний рік 

В звiтному 2018 роцi Товариством не проводилось дослiджень та розробок. 

 

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

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

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

довільній формі 

Конкурентами товариства є заводи-виробники кранiв: Дрогобицький та Iванiвський (Росiя). 

Крани, якi виготовляє пiдприємство, є останньою вiтчизняною розробкою кранiв з гiдравлiчним 

управлiнням, якi вiдповiдають аналогам - автокранам NК-200 Е-111 ("КАТO"-Японiя) та DS-

020Т ("БУМАР"-Польша). Крани оснащенi сучасним мiкропроцесором, приладом захисту iз 



вбудованим обладнанням реєстрацiї параметрiв (чорний ящик) i всiма необхiдними запобiжними 

пристроями. Ринок збуту в 2010- 2016р.р. був у межах України, клiєнти- це будiвельнi 

органiзацiї та пiдприємства та iншi комерцiйнi структури. Збут продукцiї здiйснюється самим 

товариством на умовi укладання договору. 

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та 

результатiв дiяльностi емiтента вiдсутня. 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Управлiння 

Товариством 
здiйснюють: 

Загальнi збори 

акцiонерiв, 
Наглядова Рада 

Товариства, 

Правлiння 
Товариства.  

Органами управлiння Товариства є: 

загальнi збори акцiонерiв Товариства, 
Наглядова рада Товариства, Правлiння 

Товариства. Загальнi збори є вищим 

органом Товариства. В своїй дiяльностi 
та при прийняттi рiшень Загальнi збори 

керуються законодавством України, 

цим Статутом, Положенням про 
Загальнi збори Товариства та iншими 

внутрiшнiми документами Товариства. 

Товариство щороку скликає Загальнi 
збори, до порядку денного яких 

обов'язково вносяться такi питання: 

затвердження рiчного звiту Товариства; 
розподiл прибутку i збиткiв 

Товариства; прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту Наглядової 
ради, звiту Голови Правління. Такi 

Загальнi збори є Рiчними загальними 

зборами i проводяться не пiзнiше 30 
квiтня наступного за звiтним року. 

Порядок та процедура скликання 

Рiчних загальних зборiв та їх 
проведення визначаються чинним 

законодавством, Статутом, рiшенням 

Загальних зборiв та Положенням про 
Загальнi збори Товариства. Загальнi 

збори можуть вирiшувати будь-якi 
питання, у тому числi тi, що належать 

до виключної компетенцiї Наглядової 

ради. Наглядова рада Товариства є 
органом, що здiйснює захист прав 

акцiонерiв Товариства, i в межах 

компетенцiї, визначеної Статутом та 
законодавством, здiйснює управлiння 

Товариством, а також контролює та 

регулює дiяльнiсть Голови Правління. 
Порядок роботи, виплати винагороди та 

вiдповiдальнiсть членiв Наглядової 

ради визначаються чинним 
законодавством, цим Статутом, 

Положенням про Наглядову раду 

Товариства, а також цивiльно-правовим 

Голова Наглядової ради ради - Просiн 

Дмитро Миколайович 
 

Член Наглядової Ради - Кулiк Андрiй 

Костянтинович 
 

Член Наглядова ради - Лола Наталiя 

Володимирiвна 
 

Голова Правлiння -Татарiн Андрiй 

Євгенович 
 

Член Правлiння - Дяченко Зоя 

Сергiївна 
 

Ревiзор - Кулiк Тетяна Iванiвна 



чи трудовим договором (контрактом), 

що укладається з членом Наглядової 
ради. До компетенцiї Наглядової ради 

належить вирiшення питань, 

передбачених Законом України "Про 
акцiонернi товариства", Статутом 

Товариства, а також переданих на 

вирiшення Наглядової ради Загальними 
зборами. Питання, вирiшення яких 

вiднесено до компетенцiї Наглядової 
ради, зазначаються в Положеннi про 

Наглядову раду Товариства. 

Виконавчий орган Товариства здiйснює 
управлiння поточною дiяльнiстю 

Товариства. Виконавчий орган 

Товариства пiдзвiтний загальним 
зборам i наглядовiй радi, органiзовує 

виконання їх рiшень. Рiшення 

загальних зборiв акцiонерiв Товариства 
та Наглядової Ради Товариства 

обов'язковi для виконавчого органу. 

Виконавчий орган дiє вiд iменi 
Товариства у межах, встановлених 

Статутом Товариства, законом, 

договором. Виконавчим органом 
Товариства, який здiйснює керiвництво 

його поточною дiяльнiстю, є Правлiння 

Товариства. Голова та члени Правлiння 
обираються та вiдкликаються 

Наглядовою радою Товариства. Строк 

повноважень, персональний склад, 
компетенцiя членiв Правлiння 

затверджується Наглядовою Радою. 

Головою та членом Правлiння 
Товариства може бути будь-яка фiзична 

особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є 

членом наглядової ради чи ревiзiйної 
комiсiї. Права та обов'язки членiв 

Правлiння Товариства визначаються 

Законом України "Про акцiонернi 
товариства", iншими актами 

законодавства, Статутом Товариства 

та/або положенням про Виконавчий 
орган Товариства, а також Контрактом, 

що укладається з кожним членом 

Правлiння. Вiд iменi Товариства 
Контракт пiдписує голова Наглядової 

Ради чи особа, уповноважена на таке 

пiдписання наглядовою радою. 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

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

 Голова Наглядової ради 

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



 Просiн Дмитро Миколайович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1970 

5) Освіта 

 вища, КНУ им.Шевченка 

6) Стаж роботи (років) 

 20 

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

  

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

 14.04.2017, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Змiн у звiтному перiодi не було.  Призначено на посаду Голови Наглядової ради 

вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 12 вiд 14.04.2017) строком на 3 

роки. У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Голови 

Наглядової ради - органу, що здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах компетенцiї, 

визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння та звiтує 

перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, 

спрямованi на досягнення мети Товариства. Компетенцiя Наглядової ради визначається Законом 

та Статутом. Питання виключної компетенцiї Наглядової ради визначаються Законом.  

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась., на 

iнших пiдприємствах посади не обiймає. Володiє акцiями Товариства. Загальний стаж роботи 20 

рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Голова 

Наглядової ради ПАТ "КФ "Стрiла", Голова Наглядової ради ТОВ "НСМ Iндастри". Посадова 

особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та 

адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття 

персональних даних. Деякi поля формату "дата" заповненi - 01.01.1900 задля усунення помилки 

пустого поля. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Кулiк Андрiй Костянтинович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1962 

5) Освіта 

 вища, НАУ 

6) Стаж роботи (років) 

 18 

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

  

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

 14.04.2017, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Змiн у звiтному перiодi не було. Призначено на посаду Ревiзора вiдповiдно до рiшення 

загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 12 вiд 14.04.2017) строком на 3 роки.  У звiтному 

перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - члена  Наглядової ради - органу, що 



здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом 

України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння та звiтує перед Загальними зборами про 

свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети 

Товариства. Компетенцiя Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання 

виключної компетенцiї Наглядової ради визначаються Законом.  Винагорода в грошовiй та в 

натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась, на iнших пiдприємствах посади 

не обiймає. Володiє акцiями Товариства. Загальний стаж роботи 18 рокiв. Перелiк попереднiх 

посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Член Наглядової ради ПАТ "КФ 

"Стрiла", ТОВ "НСМ Iндастрi" ,Член Наглядової ради. Посадова особа Товариства непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної 

вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних 

даних. Деякi поля формату "дата" заповненi - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля. 

 

1) Посада 

 Член Наглядова ради 

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

 Лола Наталiя Володимирiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1970 

5) Освіта 

 вища, Київський полiтехнiкум з'вязку 

6) Стаж роботи (років) 

 17 

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

  

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

 14.04.2017, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Змiн у звiтному перiодi не було. Призначено на посаду Члена Наглядової ради вiдповiдно 

до рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 12 вiд 14.04.2017) строком на 3 роки.  У 

звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - члена Наглядової ради - 

органу, що здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та 

Законом України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння та звiтує перед Загальними 

зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на 

досягнення мети Товариства. Компетенцiя Наглядової ради визначається Законом та Статутом. 

Питання виключної компетенцiї Наглядової ради визначаються Законом. Винагорода в грошовiй 

та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. На iнших пiдприємствах 

посади не обiймає. Володiє акцiями Товариства. Загальний стаж роботи 17 рокiв. Перелiк 

попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "КФ "Стрiла" Член 

Наглядової ради, Член Наглядової ради ТОВ "НСМ Iндастрі". Посадова особа Товариства 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної 

вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних 

даних. Деякi поля формату "дата" заповненi - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля. 

 

1) Посада 

 Голова Правлiння 

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

 Татарiн Андрiй Євгенович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 



 - 

4) Рік народження 

 1970 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 22 

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

 ПрАТ МФ "Лагода", , Голова Правлiння 

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

 05.09.2015, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Змiн у складi посадових осiб не було. Посадову особу призначено згiдно рiшення 

Наглядової ради ( Протокол № 09/09/2015 вiд 09.09.2015 р., постiйне (основне) мiсце роботи.  У 

звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Голови Правлiння, якi 

полягають у здiйсненнi керiвництвом поточної дiяльнiстi та вирiшеннi всiх питань дiяльностi 

Товариства. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам та Наглядовiй Радi Товариства. Завдання 

правлiння полягає в органiзацiї виконання рiшень загальних зборiв та спостережної ради, 

реалiзацiї покладених на нього повноважень та виконаннi обов'язкiв, визначених Законом 

України, Статутом та Положенням про Правлiння. Винагороди не виплачувались, на iнших 

пiдприємствах посади не обiймає. Загальний стаж роботи 22 роки. Перелiк попереднiх посад, якi 

особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: особа працює у ПрАТ МФ "Лагода" , Голова 

правлiння - за сумiсництвом. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякi поля формату "дата" 

заповненi - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля. 

 

1) Посада 

 Ревiзор 

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

 Кулiк Тетяна Iванiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1961 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 8 

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

  

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

 14.04.2017, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Змiн у звiтному перiодi не було. Призначено на посаду Ревiзора вiдповiдно до рiшення 

загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 12 вiд 14.04.2017) строком на 3 роки. У звiтному 

перiодi Посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Ревiзора, органу який контролює 

фiнансово- господарську дiяльнiсть Товариства та здiйснює перевiрки фiнансово-господарської 

дiяльностi за результатами фiнансового року (плановi) та спецiальних перевiрок фiнансово- 

господарської дiяльностi Товариства. Компетенцiя Ревiзiйної комiсiї визначається чинним 

законодавством України та статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй 



формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась, на iнших пiдприємствах посади не обiймає.  

Загальний стаж роботи 8 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 

п'яти рокiв: ПАТ КБФ "Стрiла" Член ревiзiйної комiсiї, Голова Ревiзiйної комiсiї. Посадова 

особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та 

адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягувалась.  Посадова особа не надала згоди на 

розкриття персональних даних. Деякi поля формату "дата" заповненi - 01.01.1900 задля усунення 

помилки пустого поля. 

 

1) Посада 

 Член Правлiння 

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

 Дяченко Зоя Сергiївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1981 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 21 

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

  

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

 30.09.2015, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Змiн у складi посадових осiб не було. У звiтному перiодi посадова особа виконує 

повноваження та обов'язки - Члена Правлiння, Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам та 

Наглядовiй Радi Товариства. Завдання правлiння полягає в органiзацiї виконання рiшень 

загальних зборiв та спостережної ради, реалiзацiї покладених на нього повноважень та 

виконаннi обов'язкiв, визначених Законом України, Статутом та Положенням про Правлiння. 

Винагороди не виплачувались, на iнших пiдприємствах посади не обiймає. Загальний стаж 

роботи 21 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

Член Правлiння, Головний бухгалтер.  Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не 

притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякi поля 

формату "дата" заповненi - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля. 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи  

 Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейо-вані іменні 

1 2 3 4 5 6 7 

Голова Наглядової 
ради ради 

Просiн Дмитро 
Миколайович 

- 17 745 31,4349 17 745 0 

Член Наглядової 

Ради 

Кулiк Андрiй 

Костянтинович 

- 10 0,017715 10 0 

Член Наглядова 
ради 

Лола Наталiя 
Володимирiвна 

- 11 057 19,5872 11 057 0 

Голова Правлiння Татарiн Андрiй 

Євгенович 

- 0 0 0 0 

Ревiзор Кулiк Тетяна 
Iванiвна 

- 21 864 38,731621 21 864 0 

Член Правлiння Дяченко Зоя 

Сергiївна 

- 0 0 0 0 

Усього 50 676 89,771436 50 676 0 

 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

- - -, -, - р-н, -, - 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Загальна кiлькiсть учасникiв -696 особи 100 

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Звiт про управлiння мiстить достовiрну фiнансову та нефiнансову iнформацiю про дiяльнiсть 

Товариства, його стан та перспективи розвитку та розкриває основнi ризики i невизначеностi 

його дiяльностi. 

 

Аналiз дiяльностi, стану та розвитку Товариства проводиться ураховуючи розмiр та вид 

дiяльностi пiдприємства, i включає як основнi фiнансовi, так i нефiнансовi показники дiяльностi 

щодо певного виду дiяльностi, у тому числi iнформацiю екологiчного та соцiального характеру, 

з посиланням на вiдповiднi показники рiчної фiнансової звiтностi та пояснення щодо сум за 

вiдповiдними показниками (якщо доречно). 

 

З метою систематизацiї та спiв ставностi iнформацiї звiт про управлiння формується за такими 

напрямами: 

1) органiзацiйна структура та опис дiяльностi пiдприємства; 

2) результати дiяльностi; 

3) лiквiднiсть та зобов'язання; 

4) екологiчнi аспекти; 

5) соцiальнi аспекти та кадрова полiтика; 

6) ризики; 

7) дослiдження та iнновацiї; 

8) фiнансовi iнвестицiї; 

9) перспективи розвитку; 

10) корпоративне управлiння.  

Перелiк напрямiв та показникiв, якi розкриваються у звiтi про управлiння не є вичерпним. 

Товариство розкриває i iншу iнформацiю, яку вважає за доцiльне. 

Товариство включає у звiт про управлiння нефiнансовi показники дiяльностi, що мiстять 

iнформацiю щодо впливу його дiяльностi, зокрема на навколишнє середовище, довкiлля, 

соцiальнi питання, у тому числi питання соцiального захисту працiвникiв пiдприємства, поваги 

прав людини, боротьби з корупцiєю та хабарництвом, а саме: 



стислий опис моделi дiяльностi пiдприємства; 

опис полiтики, яку провадить пiдприємство, щодо зазначених питань; 

результат такої полiтики; 

основнi ризики, пов'язанi iз зазначеними питаннями, що стосуються дiяльностi пiдприємства, у 

тому числi (якщо доречно) дiловi вiдносини, продукцiя або послуги, якi можуть спричинити 

негативнi наслiдки у цих сферах, та яким чином пiдприємство здiйснює управлiння цими 

ризиками; 

основнi нефiнансовi показники, що характеризують дiяльнiсть пiдприємства. 

 

Якщо Товариство не провадить полiтики щодо зазначених питань, то нефiнансова iнформацiя 

мiстить щодо цього чiтке i аргументоване пояснення. 

На сьогоднi в Українi не iснує нормативно-законодавчого пiдгрунтя, яке б повнiстю вiдповiдало 

вторинному законодавству ЄС в галузi охорони довкiлля, а саме: В напрямi свободи доступу до 

екологiчної iнформацiї : - Директива Європарламенту та Ради 2003/4/ЄС щодо свободи доступу 

до iнформацiї вiдносно стану навколишнього середовища, що замiнює Директиву Ради 

90/313/ЕЕС; - Директива 90/313/ЄЕС вiд 7 червня 1990 року про доступ до екологiчної 

iнформацiї, спрямованої на забезпечення бiльшої прозоростi для окремих громадян та 

добровiльних екологiчних програм; В напрямi оцiнки впливу на довкiлля: - Регламенту Ради 

(ЄЕС) 793/93 щодо оцiнки i контролю ризику, який може виникнути вiд цих речовин; - 

Регламент Комiсiї (ЄС) 2592/2001 вiд 28 грудня 2001 року щодо введення в дiю положень щодо 

надання iнформацiї та необхiдних перевiрок з цiллю надання дозволу на виробництво та iмпорт 

деяких небезпечних речовин; - Регламент Комiсiї 1488/94/ЄС вiд 28 червня 1994 року щодо 

принципiв оцiнки ризикiв впливу на здоров'я людини та навколишнє середовище iснуючих 

небезпечних речовин; - Директива 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо оцiнки 

деяких планiв та програм на довкiлля; - Директива Ради 97/11/ЄС, що доповнює Директиву 

85/337/ЕЕС стосовно оцiнки впливу деяких державних i приватних проектiв на навколишнє 

середовище; - Директива Ради 85/337/ЄЕС вiд 3 березня 1997 року стосовно оцiнки впливу 

деяких державних i приватних проектiв на навколишнє середовище. 

 

Тому, Основними завданнями екологiчної полiтики нашого Товариства є такi:  

1) досягнення безпечного для здоров'я людини стану навколишнього природного середовища, 

що передбачає: - проведення оцiнки та послiдовне зниження екологiчних ризикiв для здоров'я 

людини; - упровадження системи екологiчного маркування товарiв i продуктiв харчування; - 

приведення якостi питної води у вiдповiднiсть з європейськими стандартами;  

2) пiдвищення громадської свiдомостi з питань охорони навколишнього природного 

середовища, що здiйснюватиметься шляхом:  

- формування iнформацiйного простору з питань збереження навколишнього природного 

середовища, проведення екологiчної полiтики та забезпечення сталого розвитку;  

- створення державної системи iнформування населення про стан навколишнього природного 

середовища та заходи щодо його полiпшення, а також вiдповiдної бази геоiнформацiйних даних;  

- залучення громадськостi до участi у розв'язаннi екологiчних проблем, проведення постiйних 

консультацiй з громадськiстю стосовно рiшень, спрямованих на полiпшення навколишнього 

природного середовища та активне формування у населення громадської свiдомостi з питань 

охорони навколишнього природного середовища;  

- започаткування на нацiональних каналах радiо i телебачення регулярних програм з питань 

охорони навколишнього природного середовища, екологiчно збалансованого розвитку, 

реалiзацiї екологiчної полiтики; створення мережi iнформацiйних центрiв вiдповiдно до вимог 

Оргуської конвенцiї (994_015) та пiдтримки їх дiяльностi;  

- сприяння впровадженню системи безперервної екологiчної освiти та освiти в iнтересах 

екологiчно збалансованого розвитку для всiх вiкових та професiйних категорiй населення; 

розроблення iнформацiйної системи пiдтримки прийняття управлiнських рiшень, що стосуються 



стану навколишнього природного середовища та розв'язання нагальних проблем у цiй сферi;  

- пiдвищення якостi повiтря та запобiгання змiнам клiмату, що здiйснюватиметься шляхом:  

- технiчного переоснащення виробничого комплексу на основi впровадження iнновацiйних 

проектiв, енергоефективних i ресурсозберiгаючих технологiй, маловiдходних, безвiдходних та 

екологiчно безпечних технологiчних процесiв; оптимiзацiї структури енергетичного сектору 

економiки на основi використання енергетичних джерел з низьким рiвнем викидiв вуглецю, у 

тому числi нарощування обсягiв використання вiдновлюваних i нетрадицiйних джерел енергiї; 

реалiзацiї проектiв спiльного впровадження з дотриманням вимог Кiотського протоколу до 

Рамкової конвенцiї ООН про змiну клiмату ( 995_801 ), розроблення та впровадження системи 

торгiвлi нацiональним надлишком квот на викиди парникових газiв;  

- пiдвищення якостi поверхневих i пiдземних вод, що здiйснюватиметься шляхом:  

- пiдвищення якостi води на засадах басейнового та iнтегрованого управлiння водними 

ресурсами та задоволення потреб населення у високоякiснiй питнiй водi; значного пiдвищення 

ефективностi виконання комплексних програм з упровадження нових технологiй у 

промисловостi, енергетицi, будiвництвi, сiльському господарствi та на транспортi;  

- пiдвищення ефективностi технологiй очищення виробничих стiчних вод та утилiзацiї їх осадiв, 

зменшення скидiв у водойми висококонцентрованих стiчних вод через систему централiзованої 

каналiзацiї; зниження рiвня забруднення водних ресурсiв унаслiдок використання мiнеральних 

добрив, синтетичних миючих засобiв, нафтопродуктiв та хiмiчних засобiв захисту рослин;  

 

- подолання кризового стану системи водопровiдно-каналiзацiйного господарства та пiдвищення 

ефективностi комунальних очисних споруд; 

 

- забезпечення своєчасного проведення вiдповiдних заходiв пiд час аварiй на об'єктах водної 

iнфраструктури та перебоїв з водопостачанням; - удосконалення контролю та спостереження за 

цiлiснiстю розподiльної мережi, зменшення втрат води у таких мережах;  

 

- забезпечення екологiчної безпеки, усунення збiльшення навантаження на навколишнє 

природне середовище, зумовленого економiчним зростанням, що здiйснюватиметься шляхом: 

переходу на iнтегрованi дозволи, що видаються за принципом "єдиного вiкна", та удосконалення 

порядку видачi дозволiв на викиди i скиди забруднюючих речовин, розмiщення вiдходiв; 

удосконалення системи управлiння вiдходами з урахуванням мiжнародних стандартiв та 

нормативiв;  

 

- забезпечення стимулювання виробникiв до застосування екологiчно безпечних ресурсо- та 

енергозберiгаючих технологiй, пiдвищення ролi екологоекономiчних iнструментiв та бiльш 

ефективного впровадження принципу "забруднювач та користувач платять повну цiну", 

дотримання вимог екологiчної безпеки пiд час закриття або змiни форми власностi промислових 

пiдприємств i об'єктiв та пiд час передачi вiйськових об'єктiв у господарське користування. З 

цiєю метою забезпечуватиметься проведення екологiчного аудиту та державної екологiчної 

експертизи ситуацiй, що склалися в окремих населених пунктах i регiонах, а також на територiї 

дiючих об'єктiв i комплексiв; зменшення обсягiв викидiв i скидiв шкiдливих речовин, мiнiмiзацiї 

утворення вiдходiв та комплексного використання матерiально-сировинних ресурсiв, у тому 

числi за рахунок стимулювання виробникiв до бiльш iнтенсивного впровадження системи 

надання сервiсних послуг замiсть реалiзацiї готової продукцiї; забезпечення екологiчно 

безпечного зберiгання та видалення небезпечних вiдходiв, максимально можливої утилiзацiї 

вiдходiв за рахунок прямого повторного чи альтернативного використання їх ресурсноцiнної 

складової та безпечного видалення вiдходiв, що не пiдлягають утилiзацiї; - стимулювання 

виробникiв до запровадження системи екологiчного менеджменту з метою зменшення 

негативного впливу на навколишнє природне середовище;  

 



- забезпечення повного знешкодження (видалення) непридатних та заборонених хiмiчних 

засобiв захисту рослин, що накопичилися на територiї України, у тому числi за рахунок 

проведення тендерних процедур щодозалучення iноземних компанiй для знешкодження 

зазначених засобiв чи вивезення їх за межi держави;  

 

- удосконалення системи iнтегрованого екологiчного управлiння . 

 

Звiтним перiодом для складання звiту про управлiння є календарний рiк, який починається з 1 

сiчня кожного року та закiнчується 31 грудня того самого року. 

 

Предметом дiяльностi Товариства є: 

o виробництво кранiв самохiдних та iнших будiвельних машин i дорожньо-транспортних 

засобiв; 

o виготовлення нестандартного обладнання; 

o виробництво товарiв культурно-побутового та господарського призначення та iнших товарiв 

народного споживання; 

o виробництво, придбання, обслуговування та реалiзацiя обладнання, технiчних засобiв, 

iнструментiв та iнших засобiв наукового та промислового призначення; 

o виробництво i реалiзацiя продукцiї виробничо-технiчного призначення, товарiв широкого 

вжитку, продовольчих товарiв, тари i упаковки, у тому числi через власну торгiвельну мережу; 

o металообробне виробництво та реалiзацiя продуктiв металообробки; 

o ремонт, обслуговування металообробного та деревообробного технологiчного обладнання; 

o органiзацiя i здiйснення збирання, переробки i реалiзацiя вторинної сировини та вiдходiв 

виробництва; 

o проектування, будiвництво, реконструкцiя, реставрацiя, ремонт, а також наступна експлуатацiя 

об'єктiв промислового, агропромислового, громадського, культурно-побутового та iншого 

призначення; 

o розробка проектiв технiчного переоснащення пiдприємств та проектної документацiї на 

будiвництво та реконструкцiю об'єктiв промислового, житлового та культурно-побутового 

призначення, а також участь в їх реалiзацiї; 

o виконання всiх видiв будiвельно-монтажних та ремонтних робiт, в тому числi будiвництво 

об'єктiв господарського, соцiально-побутового призначення, житлових будинкiв та котеджiв; 

o зовнiшньоекономiчна та iнвестицiйна дiяльнiсть; 

o торгiвельна дiяльнiсть, в тому числi оптова, дрiбнооптова, роздрiбна, комiсiйна, торгiвельно-

закупiвельна та торгово-посередницька дiяльнiсть; 

o створення оптово-роздрiбних пiдприємств торгiвлi i послуг населенню, продаж рiзноманiтних 

товарiв через власну торгiвельну мережу; 

o купiвля, продаж, оренда об'єктiв нерухомостi; 

o посередницькi послуги пiд час купiвлi, продажу, здавання в оренду та оцiнювання нерухомостi 

виробничо-технiчного призначення; 

o здавання пiд найм нерухомого майна; 

o здавання пiд найм власної нерухомостi виробничо-технiчного та культурного призначення; 

o лiзинг та оренда, у тому числi об'єктiв соцiально-побутового та виробничого призначення, 

обладнання, агрегатiв i транспортних засобiв; 

o купiвля-продаж цiнних паперiв; 

o надання посередницьких, комерцiйних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого 

та невиробничого характеру, здiйснення угод по експорту-iмпорту; 

o надання послуг в галузi маркетингу, iнжинiрингу, управлiння, реклами, пiдготовка кадрiв 

(стажування); 

o надання транспортних послуг; 

o виконання представницьких функцiй i конкретних доручень пiдприємств, органiзацiй, та 



приватних осiб, надання агентських послуг; 

o торгiвельно-посередницька, маклерська, брокерська дiяльнiсть; 

o комiсiйна торгiвля; 

o надання юридичних послуг, дача консультацiй i роз'яснень з юридичних питань, усних i 

письмових довiдок по законодавству; 

o органiзацiя дiлових поїздок за кордон пiдприємцiв i прийняття (включаючи повне сервiсне 

обслуговування) представникiв iноземних дiлових та громадських кiл в Українi;  

o органiзацiя i проведення конференцiй, симпозiумiв, виставок, аукцiонiв, конкурсiв, концертiв, 

а також заходiв по зв'язках з громадськiстю та спiввiтчизникiв за кордоном; 

o органiзацiя та проведення аукцiонiв, ярмарок, виставок, семiнарiв, конференцiй i фестивалiв; 

o надання освiтнiх послуг; 

o виготовлення рекламної продукцiї; 

o надання рiзноманiтних видiв рекламних послуг, проведення рекламних компанiй; 

o пiдготовка iнформацiйно-аналiтичних матерiалiв за замовленням пiдприємств i органiзацiй; 

o iнформацiйнi послуги; 

o проведення науково-дослiдних робiт; 

o внутрiшнi та мiжнароднi перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом 

загального користування; 

o надання експедицiйних послуг; 

o органiзацiя мiжнародного, внутрiшнього, зарубiжного туризму; екскурсiйна дiяльнiсть; 

o благодiйна та спонсорська дiяльнiсть. 

o iншi види дiяльностi, якi не суперечать чинному законодавству. 

 

Динамiка фiнансового результату 

тис.грн. 

Назва / рiк 2017 2018 

1 2 3 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (послуг) 9158 10482 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (послуг) -7168 -8431 

Валовий :  

прибуток 1990 2051 

збиток  

Iншi операцiйнi доходи 33  

Адмiнiстративнi витрати -1468 -1926 

 

Витрати на збут  

Iншi операцiйнi витрати -294 -209 

Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi:  

прибуток 261  

збиток -84 

Iншi доходи  

Фiнансовi витрати -100 -87 

Фiнансовий результат до оподаткування:  

прибуток 161  

збиток -171 

Витрати (дохiд) з податку на прибуток -29  

Чистий фiнансовий результат:  

прибуток 132  

збиток -171 

Структура операцiйних витрат вiдображена в таблицi: 

№ Найменування витрат Питома вага до загальних витрат (в%) 2018 , тис.грн 



2016р. 2017р.  

1 Матерiальнi витрати 74,7 78,7 7948 

2 Витрати на оплату працi 3,1 4,0 1068 

3 Вiдрахування на соц. заходи 0,6 0,8 224 

4 Амортизацiя 6,2 5,6 333 

5 Iншi операцiйнi витрати 15,3 10,9 880 

Разом 100,0 100,0 10 433 

ПрАТ "Кранобудiвна фiрма "Стрiла" представляє собою єдине цiле пiдприємство без створення 

дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. 

 

В складi товариства маються: 

- цех складання кранiв; 

- допомiжнi дiльницi: транспортна, енерго-механiчна; 

- пiдроздiли управлiння. 

 

Конкурентами товариства є заводи-виробники кранiв: Дрогобицький та Iванiвський (Росiя). 

Крани, якi виготовляє пiдприємство, є останньою вiтчизняною розробкою кранiв з гiдравлiчним 

управлiнням, якi вiдповiдають аналогам - автокранам NК-200 Е-111 ("КАТO"-Японiя) та DS-

020Т ("БУМАР"-Польша). Крани оснащенi сучасним мiкропроцесором, приладом захисту iз 

вбудованим обладнанням реєстрацiї параметрiв (чорний ящик) i всiма необхiдними запобiжними 

пристроями. Ринок збуту в 2010- 2016р.р. був у межах України, клiєнти- це будiвельнi 

органiзацiї та пiдприємства та iншi комерцiйнi структури. Збут продукцiї здiйснюється самим 

товариством на умовi укладання договору. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
Рiшенням Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"КРАНОБУДIВНА ФIРМА "СТРIЛА" (далi по тексту - "Товариство") (протокол № 14 вiд 

11квiтня 2018 року) у зв'язку iз необхiднiстю приведення цього Статуту у вiдповiднiсть до 

дiючого законодавства Статут Товариства викладено в новiй редакцiї. 

 

Рiшенням Позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "КРАНОБУДIВНА ФIРМА "СТРIЛА" (протокол № 13 вiд 18 вересня 2017 року) 

у зв'язку iз необхiднiстю приведення цього Статутуу вiдповiднiсть до дiючого законодавства 

Сстатут Товариства викладено в новiй редакцiї. 

 

Рiшенням Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВАО "КРАНОБУДIВНА ФIРМА "СТРIЛА" (протокол № 12 вiд 14 квiтня 2017 року) 

у зв'язку зi змiною типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, вiдповiдно змiнено найменування Товариства з 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАНОБУДIВНА ФIРМА "СТРIЛА" на 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАНОБУДIВНА ФIРМА "СТРIЛА"(далi по 

тексту - "Товариство") та статут Товариства викладено в новiй редакцiї. 

 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Вiдкрите акцiонерне товариство "Кранобудiвна фiрма 

"СТРIЛА" (протокол № 4 вiд 21 вересня 2010 року) з метою приведення у вiдповiднiсть до 

вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", статут товариства викладено в новiй 

редакцiї та змiнено найменування з Вiдкритого акцiонерного товариства "Кранобудiвна фiрма 

"СТРIЛА" на Публiчне акцiонерне товариство "Кранобудiвна фiрма "СТРIЛА". 

 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Кранобудiвна фiрма "Стрiла" створено згiдно з рiшенням 

засновникiв вiд 12 листопада 1993 року шляхом перетворення орендного пiдприємства 



Броварський кранобудiвний завод "Стрiла" у вiдкрите акцiонерне товариство. 

 

Повне найменування Товариства: 

 

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАНОБУДIВНА ФIРМА 

"СТРIЛА"; 

- росiйською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАНОСТРОИТЕЛЬНАЯ 

ФИIРМА "СТРЕЛА"; 

- англiйською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "CRANE CONSTRUCTION 

COMPANY "STRILA"; 

Мiсцезнаходження Товариства: Київська обл., 07400, м. Бровари, вул. Сiчових Стрiльцiв, 1. 

Свiдоцтво А01 №543515 про державну реєстрацiю юридичної особи, дата та номер запису в 

Єдиному державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб пiдприємцiв: 26.05.1995, № 1 355 105 

0014 001481. 

Повне найменування Товариства: 

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАНОБУДIВНА ФIРМА 

"СТРIЛА"; 

- росiйською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАНОСТРОИТЕЛЬНАЯ 

ФИIРМА "СТРЕЛА"; 

- англiйською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "CRANE CONSTRUCTION 

COMPANY "STRILA"; 

Мiсцезнаходження Товариства: Київська обл., 07400, м. Бровари, вул. Сiчових Стрiльцiв, 1. 

Свiдоцтво А01 №543515 про державну реєстрацiю юридичної особи, дата та номер запису в 

Єдиному державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб пiдприємцiв: 26.05.1995, № 1 355 105 

0014 001481. 

Повна назва емiтента: ПАТ "Кранобудiвна фiрма "Стрiла"  

Код ЄДРПОУ: 01349495; Юридична адреса та мiсцезнаходження: 07400 Київська обл., мiсто 

Бровари, вулиця Щолкiвська, будинок 1; Дата видачi свiдоцтва: 26.05.1995р; Реєстрацiйний 

номер: 1 355 105 0014 001481; Орган, що видав свiдоцтво: Виконавчий Комiтет Броварської 

мiської Ради Київської областi;  

Тел./факс: 044-594-68-04; Основнi види дiяльностi за КВЕД: 28.22 Виробництво пiдiймального 

та вантажно-розвантажувального устаткування; 33.20 Установлення та монтаж машин i 

устаткування 

 

46.63 Оптова торгiвля машинами й устаткуванням для добувної промисловостi та будiвництва; 

Чисельнiсть працiвникiв - 17; Статутний капiтал (грн.) - 6 209 500,00грн.; Номiнальна вартiсть 

простої акцiї (грн.) - 110,0; Кiлькiсть простих акцiй - 56450шт.; Частка простих акцiй у 

статутному капiталi (%) - 100 ; Найменування банку (фiлiї, вiддiлення банку), який обслуговує 

емiтента за поточним рахунком у нацiональнiй валютi - АТ "УКРСИББАНК", МФО банку 

351005, п/р 26004657189700 

 

Товариство не вiдповiдає за зобов'язаннями акцiонерiв. До Товариства та його органiв не 

можуть застосовуватися будь-якi санкцiї, що обмежують їх права, у разi вчинення акцiонерами 

протиправних дiй, крiм випадкiв, визначених законом. 

 

Акцiонери не вiдповiдають за зобов'язаннями Товариства i несуть ризик збиткiв, пов'язаних з 

дiяльнiстю Товариства, тiльки в межах належних їм акцiй. До акцiонерiв не можуть 

застосовуватися будь-якi санкцiї, що обмежують їх права, у разi вчинення протиправних дiй 

Товариством або iншими акцiонерами. 

 

Акцiонери, якi не повнiстю оплатили акцiї, вiдповiдають за зобов'язаннями Товариства у межах 



неоплаченої частини вартостi належних їм акцiй. 

 

Товариство створене з метою здiйснення пiдприємницької та iнших видiв дiяльностi для 

забезпечення суспiльних та особистих потреб у вiдповiдностi з предметом дiяльностi, отримання 

доходу та реалiзацiї на його основi соцiальних i економiчних iнтересiв акцiонерiв Товариства, в 

тому числi отримання прибутку, його розподiлу i виплати дивiдендiв акцiонерам при прийняттi 

вiдповiдного рiшення Вищим органом Товариства. 

 

Мета створення Товариства досягається шляхом здiйснення в Українi та за її межами 

господарської, торговельної, комерцiйної, будiвничої, виробничої, наукової, впроваджувальної, 

полiграфiчної, транспортної, брокерської, маклерської, проектної, маркетингової, 

посередницької, представницької, орендної, дилерської, комiсiйної, агентської, консультацiйної, 

дистриб'ютерної, лiзингової, холдингової, юридичної, медичної, редакцiйно-видавничої, 

реставрацiйної, букмекерської, благодiйної, охоронної, рекламної, управлiнської, облiкової, 

консигнацiйної, iнвестицiйної, експедиторської та iншої не забороненої законодавством України 

дiяльностi, а також надання послуг українським та iноземним юридичним та фiзичним особам. 

 

Валюта балансу в порiвняннi з 2017 роком зменшилася на 42тис.грн.: 

тис.грн. 

Назва / рiк 2017 2018  

1 2 3 

I. Необоротнi активи  

Усього 7523 7207 

II. Оборотнi активи  

Усього 3047 3405 

РАЗОМ : 10 570 10612 

 

До складу основних засобiв товариством вiднесено матерiальнi необоротнi активи строком 

використання бiльше 12 мiсяцiв, первiсна вартiсть яких перевищує 6000 грн. Амортизацiя 

основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку 

використання об'єкту основних засобiв. До складу малоцiнних необоротних активiв товариством 

вiднесено матерiальнi необоротнi активи строком використання бiльше 12 мiсяцiв, первiсна 

вартiсть яких менша 6000 грн. Нарахування зносу за такими необоротними активами 

здiйснюється у розмiрi 100% у першому мiсяцi їх використання. Первiсна вартiсть основних 

засобiв: 22455,0 т.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 67,90 % Ступiнь використання основних 

засобiв: Основнi засоби використовуються не на повну потужнiсть. Ступiнь використання 

змiнюється протягом року по мiрi отримання та виконання замовлень. Сума нарахованого зносу 

307.0 т.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2018 р. становить 7207 тис. 

грн. Основнi засоби належать Товариству на правi власностi.Термiни та умови користування 

основними засобами (за основними групами): Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 

первiсна вартiсть 20314 тис.грн., знос- 13432 тис. грн., 66.12% використання; машини та 

обладнання - первiсна вартiсть 1355 тис.грн.,знос- 1324 тис.грн., 97.71% використання; 

транспортнi засоби - первiсна вартiсть 498 тис.грн.,знос- 421тис.грн., 84,53% використання; iншi 

основнi засоби - первiсна вартiсть 288 тис.грн.,знос- 71 тис.грн., 24,65% використання. Ступiнь 

використання змiнюється протягом року по мiрi отримання та виконання замовлень. Суттєвi 

змiни у вартостi основних засобiв не вiдбулося. Обмежень на використання майна ПрАТ КФ 

"Стрiла" немає. На консервацiї та реконструкцiї основних засобiв немає. 

 

Групи основних засобiв в порiвняннi з 2017 роком: 

грн. 

Код Назва 2017 2018  



10 Основнi засоби 22261820,12 22233772,25 

103 Будинки та споруди 20333097,52 20333097,52 

104 Машини та обладнання 1363408,87 1335948,87 

105 Транспортнi засоби 497452,07 497452,07 

109 Iншi основнi засоби 67861,66 67273,79 

11 Iншi необоротнi матерiальнi активи 4019,34 4019,34 

112 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 4019,34 4019,34 

12 Нематерiальнi активи 8890,26 8890,26 

127 Iншi нематерiальнi активи 8890,26 8890,26 

 

Товариством здiйснюється обробка персональних даних з метою: реалiзацiї трудових вiдносин; 

вiдносин у сферi управлiння людськими ресурсами, зокрема, кадровим потенцiалом; 

адмiнiстративно-правових (у т. ч. вiдносин у сферi державного управлiння); податкових 

вiдносин та вiдносин у сферi бухгалтерського облiку; господарсько-правових вiдносин; вiдносин 

у сферi економiчних, фiнансових послуг та страхування; вiдносин у сферi реклами та збору 

персональних даних у комерцiйних цiлях; вiдносин у сферi телекомунiкацiйних послуг; 

вiдносин у сферi громадської, полiтичної та релiгiйної дiяльностi, культури, дозвiлля, 

спортивної та соцiальної дiяльностi; вiдносин у сферi освiти; вiдносин у сферi охорони здоров'я; 

вiдносин у сферi безпеки, включаючи питання приватних розслiдувань, побудови системи 

приватної безпеки та приватної охорони; вiдносин у сферi транспорту; вiдносин у сферi науки, 

iсторичних дослiджень та статистики; iнших вiдносин, що вимагають обробки персональних 

даних. 

 

Рiк у рiк зростає матерiальне заохочення працiвникiв: 

тис.грн. 

Назва / рiк 2018 2017 

1 2 3 

Витрати на оплату працi 1068 352 

Вiдрахування на соцiальнi заходи 224 72 

Вiдповiдальнi особи:  

Голова правлiння - Татарiн Андрiй Євгенович. 

Керiвництво в своїх оцiнках, представлених у фiнансовiй звiтностi ПрАТ, керується очiкуванням 

подальшої безперервної дiяльностi товариства.  

 

Б. Стратегiя i цiлi управлiння та методи їх досягнення  

Товариство створено з метою здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в 

iнтересах акцiонерiв Товариства, максимiзацiї добробуту акцiонерiв у виглядi зростання 

ринкової вартостi акцiй Товариства, здiйснення фiнансової дiяльностi в межах, визначених 

чинним законодавством та Статутом шляхом ведення самостiйної, систематичної, на власний 

ризик дiяльностi, а також отримання акцiонерами дивiдендiв.  

 

Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей: 

 

o зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi 

забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам; 

 

o забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на послуги 

Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику. 

 

Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому 

керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi 



отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення 

додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих 

позик.  

 

Пiдприємство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi 

акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. 

Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються 

українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Пiдприємства. 

Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на 

реалiзацiю активiв Пiдприємства, а також на здатнiсть Пiдприємства сплачувати заборгованостi 

згiдно строкiв погашення. 

 

ПрАТ "Кранобудiвна фiрма "Стрiла" (далi "Товариство ")  

У 2018 роцi обсягу виробництва продукцiї не було. 

Основний дохiд - операцiйна оренда. 

Отримано орендної плати за 

здачу в оренду примiщень - 12 824,6 т. грн. 

Сплачено податкiв до бюджету у 2018 р. 

податок на прибуток - 29,1 т. грн. 

податок на воду - 0,9т. грн. 

податок на землю - 560,9 т. грн. 

податок на нерухоме майно- 102,9 т. грн. 

Єдиний соц. внесок - 326,2т. грн. 

Прибутковий податок - 192,3 т. грн. 

Науково-дослiднi роботи ПрАТ у звiтному перiодi не проводило.  

Iнформацiя про працiвникiв емiтента 

Сплачено трудовому колективу у 2018 р. 859,7 т. грн. 

Усього використано фонду оплати працi - 1068,2 т. грн. 

Середньоспискова численнiсть штатних працiвникiв - 10 чол. 

Середньомiсячна зарплата на 1працюючого - 8901,7грн. 

 

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

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

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Деривативи або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом протягом 

звiтного року не укладалися. 

 

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

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
Д. Iнформацiя про ризики i невизначеностi 

 

Проблеми невизначеностi, ризикiв i пiдприємництва в iнституцiональнiй теорiї є ключовими як 

на попередньому етапi контрактних вiдносин, так i на стадiї реалiзацiї iнституцiональних форм 

контрактних вiдносин. Ризики що розглядаються як небезпеки, iснують на стадiї укладання 

контракту через те, що iснують витрати, пов'язанi зi складанням проекту договору, веденням 

переговорiв i забезпеченням гарантiй угоди. Якщо на всiх цих етапах дiяти ретельно, то буде 

укладено складний документ, який передбачатиме численнi можливi наступнi подiї та 

вiдповiдну адаптацiю до них учасникiв угоди. В iншому разi договiр буде неповним, i сторони 

змушенi будуть доповнювати його у процесi виникнення непередбачених обставин. Ризики, що 

розглядаються як небезпеки, на стадiї виконання контракту спричиненi витратами, пов'язаними 



з неефективною адаптацiєю i коригуванням договору та несвоєчасною реалiзацiєю контракту 

через пропуски в договорi, помилки, упущення й непередбаченi зовнiшнi обставини. Це витрати 

на управлiння економiчною системою. 

 

Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i вартiсть 

чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок 

впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких 

заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, 

ринковий ризик та ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий 

ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на 

основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на 

вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення. 

 

8.3.1. Кредитний ризик 

 

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе 

виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони. 

Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi 

рахунки в банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть. 

 

Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства є оцiнка 

кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка 

iнша доступна iнформацiя [якщо застосовується, то яка саме] щодо їх спроможностi виконувати 

борговi зобов'язання. Товариство використовує наступнi методи управлiння кредитними 

ризиками: 

 

o лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iнструментiв; 

o лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою); 

o лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiональною 

рейтинговою шкалою; 

o лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та 

неповернення депозитiв протягом останнiх п'яти рокiв. 

 

Для уникнення кредитного ризику на ТОВАРИСТВI: 

 

1. Дебiторську заборгованiсть зменшують шляхом перевiрки партнерiв, за допомогою 

правильних формулювань умов контрактiв, контролем за розрахунками на пiдприємствi, 

листуванням, виставленням претензiй i т.п .. 

 

2. На Товариствi налагодженi механiзми виконання угод, система облiку та контролю, 

повiдомлення контрагента про виконання робiт, термiни поставок 

 

3. Для повернення дебiторської заборгованостi проводиться робота вiдповiдно до розробленого 

алгоритму впливу на боржника. 

 

8.3.2. Ринковий ризик 

 

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює 

три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик 

виникає у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок 



та валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в 

акцiї, облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти. 

 

Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають 

унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони 

чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи 

чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї 

на ринку. 

 

Основним методом оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi. Серед методiв пом'якшення 

цiнового ризику Товариство використовує диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на 

вкладення в акцiї та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком. 

 

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв. 

 

Для мiнiмiзацiї та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку активiв, 

номiнованих в iноземнiй валютi, у загальному обсягу активiв. Оцiнка валютних ризикiв 

здiйснюється на основi аналiзу чутливостi. 

 

Визначення порогу чутливостi керiвництво Товариства здiйснювало на основi статистичних 

даних НБУ щодо динамiки курсу гривнi до iноземних валют, на основi яких була розрахована 

iсторична волатильнiсть курсу, що визначається як стандартне вiдхилення рiчної дохiдностi вiд 

володiння iноземною валютою за перiод. 

 

Валютнi ризики Товариства виникають у зв'язку з володiнням фiнансовими iнструментами, 

номiнованими в iноземнiй валютi. Товариство iнвестує кошти в банкiвськi депозити в iноземнiй 

валютi та може iнвестувати в цiннi папери, номiнованi в доларах США (наприклад, державнi 

облiгацiї у доларах США).  

 

Даний ризик не притаманний Товариству 

 

Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. 

Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме 

як на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть чистих активiв. 

 

Усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у 

високоiнфляцiйному середовищi, яке є властивим для фiнансової системи України, керiвництво 

Товариства контролює частку активiв, розмiщених у боргових зобов'язаннях у нацiональнiй 

валютi з фiксованою вiдсотковою ставкою. Керiвництво Товариства здiйснює монiторинг 

вiдсоткових ризикiв та контролює їх максимально припустимий розмiр. У разi зростання 

вiдсоткових ризикiв Товариство має намiр позбуватися боргових фiнансових iнструментiв з 

фiксованою вiдсотковою ставкою. Монiторинг вiдсоткових ризикiв здiйснюється шляхом оцiнки 

впливу можливих змiн вiдсоткових ставок на вартiсть вiдсоткових фiнансових iнструментiв. 

 

8.3.3. Ризик лiквiдностi 

 

Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань, 

пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв 



або iншого фiнансового активу.  

 

Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство 

аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими 

активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.  

 

Iнформацiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Товариства в 

розрiзi строкiв погашення представлена наступним чином: 

 

Рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1 

року Вiд 1 року до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Всього 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Короткостроковi позики банка - 

 

Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 545 118 880 1543 

 

Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 

 

Всього - 545 118 880 - 1543 

 

Рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1 

року Вiд 1 року до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Всього 

 

Короткостроковi позики банка - - - - - - 

 

Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 411 39 880 1330 

 

Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов 'язаннями - 

 

Всього - 411 39 880 - 1330 

 

Пiд податковим ризиком слiд розумiти ймовiрнiсть втрат, якi може понести фiрма в результатi 

кон'юнктурної змiни податкового законодавства або в результатi помилок, допущених фiрмою 

при розрахунку податкових платежiв. Таким чином, податковий ризик одночасно належить i до 

групи зовнiшнiх фiнансових ризикiв, i до групи внутрiшнiх ризикiв. Податковий ризик включає 

в себе: 

 

o ймовiрнiсть додаткових вiдрахувань до бюджету в результатi незапланованого пiдвищення 

податкових ставок; 

 

o ймовiрнiсть втрат в результатi прийняття податковою службою рiшень, що зменшують 

податковi переваги, тобто дострокове скасування податкових пiльг; 

 

o значне зростання заборгованостi платежiв до бюджету, яке зумовлює не тiльки штрафнi 

санкцiї, але й загрозу зупинення податковою мiлiцiєю дiяльностi пiдприємства, арешту його 

рахункiв, вилучення документацiї, пов'язаної з господарською дiяльнiстю пiдприємства, таке 

iнше, що може призвести до лiквiдацiї пiдприємства; 

 

o ймовiрнiсть виникнення втрат в результатi податкових помилок, якi виникли з вини 



працiвникiв бухгалтерiї. 

 

Помилки в податкових розрахунках пов'язанi зi значними фiнансовими санкцiями. 

 

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

ризику грошових потоків 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАНОБУДIВНА ФIРМА "СТРIЛА"не схильне до 

цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi . Тому, на Товариствi враховують мiру 

ризику в кожному конкретному випадку.  

 

Г. Огляд стану Товариства та результатiв дiяльностi 

 

Основнi показники, що характеризують економiчний потенцiал нашого Товариства 

 

показники данi звiтностi 2017р 2018р. норматив 

 

1. Аналiз майнового стану пiдприємства  

 

Коефiцiєнт зносу основних засобiв Баланс: ряд.1012 / ряд. 1011 0,67 0,68 зменшення  

 

Коефiцiєнт придатностi основних засобiв 1 "-" коефiцiєнт зносу основних засобiв 0,33 0,32 

збiльшення 

 

2. Аналiз лiквiдностi пiдприємства  

 

Коефiцiєнт покриття Баланс: ряд.1195 / ряд. 1695 2,29 2,21 >1  

 

Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi Баланс: ряд.(1195-1100) / ряд.1695 1,01 1,10 0,6 - 0,8  

 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi Баланс: ряд.(1160+1165) / ряд.1695 0,32 0,51 >0  

 

Чистий оборотний капiтал (тис. грн.) Баланс: ряд.1195 - ряд. 1695 1717,00 1862,00 >0  

 

3. Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства  

 

Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) Баланс: ряд.1495 / ряд. 1900 0,87 0,85 >0,5  

 

Коефiцiєнт фiнансування Баланс: ряд.(1595+1695+17000) / ряд.1495 0,14 0,17 0,5 - 1 зменшення 

 

Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами Баланс: ряд.(1195-1695) / ряд.1695 

1,29 1,21 >0,1  

 

Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу Баланс: ряд.(1195-1695) / ряд.1495 0,19 0,21 >0 

збiльшення 

 

4. Аналiз дiлової активностi пiдприємства  

 

Коефiцiєнт оборотностi активiв Звiт про фiн.рез-т ряд.2000 / Баланс: (ряд.1300(3)+1300(4))/2 0,99 

>0 збiльшення 

 

Коефiцiєнт заборгованостi Баланс: ряд.(1595+1695) / ряд.1495 0,17 0,5 - 0,7  



 

Коефiцiєнт оборотностi основних засобiв Звiт про фiн.рез-т ряд.2000 / Баланс: 

(ряд.1011(3)+1011(4))/2 0,47 >0 збiльшення 

 

Коефiцiєнт оборотностi власного капiталу Звiт про фiн.рез-т ряд.2000 / Баланс: 

(ряд.1495(3)+1495(4))/2 1,15 >0 збiльшення 

 

5. Аналiз рентабельностi пiдприємства  

 

Коефiцiєнт рентабельностi активiв Звiт про фiн.рез-т ряд.2465 / Баланс: (ряд.1011(3)+1011(4))/2 -

0,008 >0 збiльшення 

Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу Звiт про фiн.рез-т ряд.2465 / Баланс: 

(ряд.1495(3)+1495(4))/2 -0,019 >0 збiльшення 

Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi Звiт про фiн.рез-т ряд.2465 / Звiт про фiн.рез-т ряд.2000 -

0,016 >0 збiльшення 

Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi. Аналiз лiквiдностi дозволяє визначити спроможнiсть 

Товариства сплачувати свої поточнi зобов'язання. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi обчислюється 

як вiдношення найбiльш лiквiдних оборотних засобiв (грошових коштiв та їх еквiвалентiв, 

поточних фiнансових iнвестицiй та дебiторської заборгованостi) до поточних зобов'язань 

Товариства. Вiн вiдображає платiжнi можливостi Товариства щодо сплати поточних зобов'язань 

за умовами своєчасного проведення розрахункiв, тобто показує, скiльки лiквiдних коштiв 

припадає на 1грн. поточної заборгованостi, i становить 1,10. Що вiдповiдає оптимальному 

значенню (0,6-0,8).  

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) розраховується як вiдношення оборотних активiв до 

поточних зобов'язань Товариства, та показує достатнiсть ресурсiв Товариства, якi можуть бути 

використанi для погашення його поточних зобов'язань. Орiєнтовне позитивне значення 

показника 1-2. Розрахований коефiцiєнт не вищий за оптимальне значення. Так, значення цього 

показника за даними балансу Товариства на кiнець перiоду становить 2,21. 

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (автономiї) показує питому вагу власного капiталу в загальнiй 

сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть. Значення цього показника на кiнець року становить 

0,85. Це свiдчить про те, що Товариство не здiйснює свою дiяльнiсть за рахунок позичкового 

капiталу на15%. 

Коефiцiєнт рентабельностi активiв в 2018р. становив - "-"0,008 - це свiдчить про те, що кожна 

вкладена гривня принесла Товариству збиток в розмiрi 0,008грн.  

За результатами дiяльностi Товариство отримало збиток в розмiрi - 171тис.грн. 

Фiнансовий результат 

тис.грн. 

Назва / рiк 2017 2018 

1 2 3 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (послуг) 9158 10482 

Чистий фiнансовий результат:  

прибуток 132  

збиток -171 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Кодекс корпоративного управлiння емiтентом не затверджувався. 

 

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

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 



Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржи, об'єднання юридичних осiб, iншi кодекси 

корпоративного управлiння та практика корпоративного управлiння понад визначенi 

законодавством вимоги, Емiтентом не застосовуються. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 

Практики корпоративного управлiння, застосовуваної понад визначенi законодавством України 

вимоги - немає.  

 

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

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

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

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

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

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 

Емiтент не має кодексу корпоративного управлiння. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 11.04.2018 

Кворум зборів 100 

Опис Рiшення про проведення загальних зборiв акцiонерiв прийнято 

Наглядовою Радою.  

 

Порядок денний: 

1. Про обрання лiчильної комiсiї та припинення її повноважень. 

2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для 

голосування. 

3. Про обрання Голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 

4. Про затвердження регламенту загальних зборiв. 

5. Про затвердження порядку подачi пропозицiй для голосування. 

6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Правлiння Товариства 

за 2017 рiк.  

7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Наглядової Ради 

Товариства за 2017 рiк. 

8. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Ревiзiйної комiсiї 

Товариства за 2017 рiк. 

9. Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за 2017 рiк (рiчного звiту та балансу). 

10. Про затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за 

2017 рiк. 

11. Про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв iз 

заiнтересованiстю, якi можуть вчинятись Товариством у 2018 роцi. 

12. Про змiну назви вулицi мiсцезнаходження Товариства. 

13. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом 

викладення його у новiй редакцiї та надання повноважень на його 

пiдписання. 

14. Внесення змiн та доповнень до Положення про Наглядову раду 



Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї та надання 

повноважень на його пiдписання. 

15. Прийняття рiшення про попереднє погодження вчинення Товариством 

значного правочину або правочинiв. 

16. Уповноваження особи на пiдписання значного правочину або 

правочинiв. 

Розглянуто та прийнято рiшення:  

1. Питання перше  порядку денного: <Про обрання лiчильної комiсiї та 

припинення її повноважень.>. Голова ПравлiнняТатарiн А.Є., 

запропонував обрати лiчильну комiсiю (надалi - Лiчильна комiсiя)у складi 

3-х осiб: Голова лiчильної комiсiї - Гранцев Дмитро Володимирович, члени 

- Дiткiвська Тетяна Григорiвна, Голiк Юлiя Володимирiвна. ПРОЕКТ 

РIШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: <Обрати 

лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: Голова лiчильної комiсiї - Гранцев 

Дмитро Володимирович, члени - Дiткiвська Тетяна Григорiвна, Голiк Юлiя 

Володимирiвна. Повноваження лiчильної комiсiї припинити пiсля 

опечатування бюлетенiв для голосування, якi були використанi пiд час 

проведення Загальних зборiв, складення та пiдписання Головою лiчильної 

комiсiї всiх протоколiв про пiдсумки голосування до протоколу Загальних 

зборiв.>. Зауважень, пропозицiй тазапитань з приводу розгляду 

вищевказаного проекту рiшення вiд акцiонерiв (їх представникiв) не 

надходило. Проект рiшення винесено на голосування, голосування 

проведено по бюлетеню. Пiдрахунок голосiв здiйснено Тимчасовою 

Лiчильною комiсiєю. Пiдсумки голосування з проекту рiшення пiдрахованi 

вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Загальних зборiв 

акцiонерiв,власникiв голосуючих акцiй товариства, що прийнята за 100 

вiдсоткiв. Рiшення прийнято. Пiдсумки голосування оголошено на 

Загальних зборах. Рiшення з цього питання Загальних зборiв приймається 

простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення 

вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки 

голосування. Таким чином, одноголосно прийнято рiшення обрати 

лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: Голова лiчильної комiсiї - Гранцев 

Дмитро Володимирович, члени - Дiткiвська Тетяна Григорiвна, Голiк Юлiя 

Володимирiвна. Повноваження лiчильної комiсiї припинити пiсля 

опечатування бюлетенiв для голосування, якi були використанi пiд час 

проведення Загальних зборiв, складення та пiдписання Головою та всiма 

членами лiчильної комiсiї всiх протоколiв про пiдсумки голосування до 

протоколу Загальних зборiв. 

 

2. Питання друге порядку денного: <Затвердження порядку та способу 

засвiдчення бюлетенiв для голосування.>. Голова Правлiння Татарiн А.Є., 

повiдомив, що вiдповiдно до вимог ст. 43 ЗУ <Про акцiонернi товариства> 

необхiдно затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для 

голосування. ПРОЕКТ РIШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ 

ДЕННОГО:  <Спосiб голосування з усiх питань порядку денного - з 

використанням бюлетенiв. Бюлетень для голосування засвiдчується 

пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї перед видачею його акцiонеру 

(представнику акцiонера), пiсля здiйснення реєстрацiї цього акцiонера 

(представника акцiонера) для участi у загальних зборах Товариства i до 

початку голосування по питанню, для  якого видається зазначений 



бюлетень. Якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, 

сторiнки бюлетеня нумеруються, аркушi скрiплюються степлером, або 

iншим можливим в конкретних умовах способом;кожний бюлетень (кожна 

сторiнка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акцiонерiв 

засвiдчується Головою реєстрацiйної комiсiї на кожнiй сторiнцi шляхом 

проставляння пiдпису в нижнiй частинi аркуша або у вiдведеному формою 

бюлетеня мiсцi, пiд час реєстрацiї акцiонерiв для участi у загальних зборах 

та видачi їм бюлетеня. Порядок прийняття рiшень: одна голосуюча акцiя 

надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на 

голосування на загальних зборах Товариства.  Рiшення з питань порядку 

денного <Прийняття рiшення про попереднє погодження вчинення 

Товариством значного правочину або правочинiв> та <Про попереднє 

надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю, якi можуть 

вчинятись Товариством у 2018 роцi>приймається залежно вiд граничної 

сукупної вартостi таких правочинiв:  - якщо вартiсть перевищує 25 

вiдсоткiв, алеменша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi товариства, рiшення приймається простою 

бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; - якщо вартiсть 

становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi товариства, рiшення приймається бiльш як 50 

вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд  їх  загальної кiлькостi. Рiшення з 

питання порядку денного <Внесення змiн та доповнень до Статуту 

Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї та надання 

повноважень на його пiдписання> приймається бiльш як трьома чвертями 

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є 

власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй. Зi всiх iнших 

питань, рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв,  якi  

зареєструвалися  для участi у загальних  зборах  та  є  власниками  

голосуючих  з цього питання акцiй.>. Зауважень, пропозицiй тазапитань з 

приводу розгляду вищевказаного проекту рiшення вiд акцiонерiв (їх 

представникiв) не надходило.  Проект рiшення винесено на голосування, 

голосування проведено по бюлетеню. Пiдрахунок голосiв здiйснено 

Лiчильною комiсiєю. Пiдсумки голосування з проекту рiшення пiдрахованi 

вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Загальних зборiв акцiонерiв, 

власникiв голосуючих акцiй товариства, що прийнята за 100 вiдсоткiв. 

Рiшенняприйнято. Пiдсумкиголосуванняоголошено на Загальнихзборах. 

Рiшення з цього питання Загальних зборiв приймається простою бiльшiстю 

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є 

власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення вважається 

прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 

Таким чином, одноголосно прийнято рiшеннязатвердити наступний 

порядок та спосiбзасвiдчення бюлетенiв для голосування: Бюлетень для 

голосування засвiдчується пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї перед 

видачею його акцiонеру (представнику акцiонера), пiсля здiйснення 

реєстрацiї цього акцiонера (представника акцiонера) для участi у загальних 

зборах Товариства i до початку голосування по питанню, для  якого 

видається зазначений бюлетень. Якщо бюлетень для голосування 

складається з кiлькох аркушiв, сторiнки бюлетеня нумеруються, аркушi 

скрiплюються степлером, або iншим можливим в конкретних умовах 

способом; кожний бюлетень (кожна сторiнка бюлетеня) для голосування 



на загальних зборах акцiонерiв засвiдчується Головою реєстрацiйної 

комiсiї на кожнiй сторiнцi шляхом проставляння пiдпису в нижнiй частинi 

аркуша або у вiдведеному формою бюлетеня мiсцi, пiд час реєстрацiї 

акцiонерiв для участi у загальних зборах та видачi їм бюлетеня. Порядок 

прийняття рiшень: одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для 

вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на загальних 

зборах Товариства. Рiшення з питань порядку денного "Прийняття рiшення 

про попереднє погодження вчинення Товариством значного правочину або 

правочинiв> та <Про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв iз 

заiнтересованiстю, якi можуть вчинятись Товариством у 2018 роцi" 

приймається залежно вiд граничної сукупної вартостi таких правочинiв: - 

якщо вартiсть перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi  

активiв  за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi  товариства,  

рiшення приймається  простою  бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi  

зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

з цього питання акцiй ; - якщо вартiсть становить 50 i бiльше вiдсоткiв 

вартостi активiв за  даними  останньої  рiчної  фiнансової  звiтностi  

товариства,  рiшення приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв 

акцiонерiв вiд  їх  загальної кiлькостi. Рiшення з питання порядку денного 

<Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення 

його у новiй редакцiї та надання повноважень на його пiдписання> 

приймається бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

з вiдповiдного питання акцiй. Зi всiх iнших питань, рiшення приймаються 

простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв,  якi  зареєструвалися  для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

 

 3.Питаннятретє порядку денного: <Про обрання Голови та секретаря 

загальних зборiв акцiонерiв.>. Доповiдав: Голова правлiння -Татарiн А.Є. 

Вiдповiдно до п.п. 8.4.1 п. 8.4.ст. 8 Статуту Товариства, для проведення 

Загальних зборiв необхiдно обрати Голову та секретаря Загальних зборiв 

акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства <Кранобудiвна фiрма 

<Стрiла>. ПРОЕКТ РIШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ 

ДЕННОГО: <Обрати Головою зборiв - Русак Нелю Валентинiвну, 

секретарем Зборiв - Шнипоркову Лiдiю Володимирiвну. Надати Головi та 

секретарю Загальних зборiв повноваження на пiдписання протоколу 

Загальних зборiв. Справжнiсть пiдпису на протоколi Загальних 

зборiвзасвiдчується нотарiально>. Зауважень, пропозицiй тазапитань з 

приводу розгляду вищевказаного проекту рiшення вiд акцiонерiв (їх 

представникiв) не надходило. Проект рiшення винесено на голосування, 

голосування проведено по бюлетеню. Пiдрахунок голосiв здiйснено 

Лiчильною комiсiєю. Пiдсумки голосування з проекту рiшення пiдрахованi 

вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Загальних зборiв 

акцiонерiв,власникiв голосуючих акцiй товариства, що прийнята за 100 

вiдсоткiв. Рiшення прийнято. Пiдсумки голосування оголошено на 

Загальних зборах. Рiшення з цього питання Загальних зборiв приймається 

простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення 

вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки 

голосування.  Таким чином, одноголосно прийнято рiшення обрати 

Головою зборiв - Русак Нелю Валентинiвну, секретарем Зборiв - 



Шнипоркову Лiдiю Володимирiвну.Надати Головi та секретарю Загальних 

зборiв повноваження на пiдписання протоколу Загальних зборiв. 

Справжнiсть пiдпису на протоколi Загальних зборiв засвiдчується 

нотарiально. 

 

4. Питання четверте порядку денного: <Про затвердження регламенту 

загальних зборiв.>. Голова Зборiв -Русак Н. В., запропонувала затвердити 

регламент загальних зборiв. ПРОЕКТ РIШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО 

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: <Затвердити наступний регламент 

загальних зборiв: надати доповiдачам для оголошення доповiдi - до 15 

хвилин, для спiвдоповiдi - до 5 хвилин, для виступiв пiд час обговорення - 

до 5 хвилин. Збори провести без перерви. Голосування з усiх питань 

порядку денного зборiв проводити з використанням бюлетенiв.> 

Зауважень, пропозицiй тазапитань з приводу розгляду вищевказаного 

проекту рiшення вiд акцiонерiв (їх представникiв) не надходило. Проект 

рiшення винесено на голосування, голосування проведено по бюлетеню. 

Пiдрахунок голосiв здiйснено Лiчильною комiсiєю.  Пiдсумки голосування 

з проекту рiшення пiдрахованi вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв 

Загальних зборiв акцiонерiв, власникiв голосуючих акцiй товариства, що 

прийнята за 100 вiдсоткiв. Рiшення прийнято. Пiдсумки голосування 

оголошено на Загальних зборах. Рiшення з цього питання Загальних зборiв 

приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 

для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань 

акцiй. Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

пiдсумки голосування. Таким чином, одноголосно прийнято рiшення 

затвердити наступний регламент загальних зборiв: надати доповiдачам для 

оголошення доповiдi - до 15 хвилин, для спiвдоповiдi - до 5 хвилин, для 

виступiв пiд час обговорення - до 5 хвилин. Збори провести без перерви. 

Голосування з усiх питань порядку денного зборiв проводити з 

використанням бюлетенiв. 

 

5. Питання п'яте порядку денного:<Про затвердження порядку подачi 

пропозицiй для голосування.>. 

Голова Зборiв -Русак Н. В., запропонувала затвердити порядок подачi 

пропозицiй для голосування учасниками зборiв. ПРОЕКТ РIШЕННЯ З 

П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: <Затвердити наступний 

порядок подачi пропозицiй для голосування учасниками зборiв: акцiонери 

та їх представники пiсля оголошення пропозицiй подають їх секретарю 

Зборiв у письмовому виглядi.>. Зауважень, пропозицiй тазапитань з 

приводу розгляду вищевказаного проекту рiшення вiд акцiонерiв (їх 

представникiв) не надходило. Проект рiшення винесено на голосування, 

голосування проведено по бюлетеню. Пiдрахунок голосiв здiйснено 

Лiчильною комiсiєю. Пiдсумки голосування: Пiдсумки голосування з 

проекту рiшення пiдрахованi вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв 

Загальних зборiв акцiонерiв,власникiв голосуючих акцiй товариства, що 

прийнята за 100 вiдсоткiв. Рiшення прийнято. Пiдсумки голосування 

оголошено на Загальних зборах. Рiшення з цього питання Загальних зборiв 

приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 

для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань 

акцiй. Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

пiдсумки голосування. Таким чином, одноголосно прийнято 



рiшеннязатвердити наступний порядок подачi пропозицiй для голосування 

учасниками зборiв: акцiонери та їх представники пiсля оголошення 

пропозицiй подають їх секретарю Зборiв у письмовому виглядi. 

 

6. Питання шостепорядку денного:<Прийняття рiшення за наслiдками 

розгляду Звiту Правлiння Товариства за 2017 рiк.>. Доповiдав: Голова 

Правлiння Татарiн Андрiй Євгенович. Вiдповiдно Статуту Товариства до 

компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства належить прийняття 

рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу Товариства. 

ПРОЕКТ РIШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

<Затвердити Звiт Правлiння Товариства за 2017 рiк>. Зауважень, 

пропозицiй тазапитань з приводу розгляду вищевказаного проекту рiшення 

вiд акцiонерiв (їх представникiв) не надходило. Проект рiшення винесено 

на голосування, голосування проведено по бюлетеню. Пiдрахунок голосiв 

здiйснено Лiчильною комiсiєю. Пiдсумки голосування з проекту рiшення 

пiдрахованi вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Загальних зборiв 

акцiонерiв,власникiв голосуючих акцiй товариства, що прийнята за 100 

вiдсоткiв. Рiшення прийнято. Пiдсумки голосування оголошено на 

Загальнихз борах. Рiшення з цього питання Загальних зборiв приймається 

бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 

участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 

акцiй.Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

пiдсумки голосування. Таким чином, одноголосно прийнято рiшення 

затвердити ЗвiтПравлiння Товариства за 2017рiк. 

 

7. Питання сьоме порядку денного: <Прийняття рiшення за наслiдками 

розгляду Звiту Наглядової Ради Товариства за 2017 рiк>. Доповiдала - 

Русак Н. В. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2017 рiк був наданий для 

ознайомлення всiм присутнiм на зборах акцiонерам Товариства. 

Пропозицiй та зауважень вiд акцiонерiв не надходило. Вiдповiдно до 

Статуту Товариства до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства 

належить прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради 

Товариства. ПРОЕКТ РIШЕННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ 

ДЕННОГО: <Затвердити Звiт Наглядової Ради Товариства за 2017 рiк>. 

Зауважень, пропозицiй тазапитань з приводу розгляду вищевказаного 

проекту рiшення вiд акцiонерiв (їх представникiв) не надходило.  Проект 

рiшення винесено на голосування, голосування проведено по бюлетеню. 

Пiдрахунок голосiв здiйснено Лiчильною комiсiєю. Пiдсумки голосування 

з проекту рiшення пiдрахованi вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв 

Загальних зборiв акцiонерiв,власникiв голосуючих акцiй товариства, що 

прийнята за 100 вiдсоткiв. Рiшення прийнято. Пiдсумки голосування 

оголошено на Загальних зборах. Рiшення з цього питання Загальних зборiв 

приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 

для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань 

акцiй. Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

пiдсумки голосування. Таким чином, одноголосно прийнято 

рiшеннязатвердити Звiт Наглядової Ради Товариства за 2017 рiк. 

 

8. Питання восьме порядку денного:<Прийняття рiшення за наслiдками 

розгляду Звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк>. Доповiдала - 

Русак Н. В.про дiяльнiсть Ревiзiйної комiсiї (ревiзора) по контролю за 



фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства за звiтний перiод (Звiт 

додається). ЗвiтРевiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк був наданий для 

ознайомлення всiм присутнiм на зборах акцiонерам Товариства. 

Пропозицiй та зауважень вiд акцiонерiв не надходило. Вiдповiдно до 

Статуту Товариства до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства 

належить прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної 

комiсiї Товариства. ПРОЕКТ РIШЕННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ 

ПОРЯДКУ ДЕННОГО: <Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 

2017 рiк>.  Зауважень, пропозицiй тазапитань з приводу розгляду 

вищевказаного проекту рiшення вiд акцiонерiв (їх представникiв) не 

надходило.  Проект рiшення винесено на голосування, голосування 

проведено по бюлетеню. Пiдрахунок голосiв здiйснено Лiчильною 

комiсiєю. Пiдсумки голосування з проекту рiшення пiдрахованi вiд 

загальної кiлькостi голосiв учасникiв Загальних зборiв 

акцiонерiв,власникiв голосуючих акцiй товариства, що прийнята за 100 

вiдсоткiв. Рiшення прийнято. Пiдсумки голосування оголошено на 

Загальних зборах. Рiшення з цього питання Загальних зборiв приймається 

простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення 

вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки 

голосування. Таким чином, одноголосно прийнято рiшення затвердити Звiт 

Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017рiк. 

 

9. Питання дев'яте порядку денного:<Затвердження результатiв фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк (рiчного звiту та 

балансу)>. Русак Н. В. зазначила, що оскiльки у звiтi Правлiння товариства 

та у звiтi Ревiзiйної комiсiїТовариства зачитувалися основнi показники 

фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за 2017 рiк, 

то є пропозицiя не зачитувати їх повторно. ПРОЕКТ РIШЕННЯ З 

ДЕВЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  <Затвердити результати 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк (рiчний звiт та 

баланс)>.  Зауважень, пропозицiй тазапитань з приводу розгляду 

вищевказаного проекту рiшення вiд акцiонерiв (їх представникiв) не 

надходило.      Проект рiшення винесено на голосування, голосування 

проведено по бюлетеню. Пiдрахунок голосiв здiйснено Лiчильною 

комiсiєю.  Пiдсумки голосування з проекту рiшення пiдрахованi вiд 

загальної кiлькостi голосiв учасникiв Загальних зборiв 

акцiонерiв,власникiв голосуючих акцiй товариства, що прийнята за 100 

вiдсоткiв. Рiшення прийнято. Пiдсумки голосування оголошено на 

Загальних зборах. Рiшення з цього питання Загальних зборiв приймається 

простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення 

вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки 

голосування. Таким чином, одноголосно прийнято рiшення затвердити 

результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк 

(рiчний звiт та баланс). 

 

10. Питання деcяте порядку денного: <Про затвердження порядку 

розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за 2017 рiк>. СЛУХАЛИ: Голову 

Загальних зборiв Русак Н. В., яка, вiдповiдно до затвердженого 

Наглядовою радою проекту рiшення з даного питання порядку денного, 



поставила питання на голосування. ПРОЕКТ РIШЕННЯ З ДЕСЯТОГО 

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: <Направити отриманий прибутку у 

звiтному перiодi на покриття збиткiв минулих перiодiв (рокiв). Дивiденди 

за 2017рiк не нараховувати>.   Зауважень, пропозицiй тазапитань з приводу 

розгляду вищевказаного проекту рiшення вiд акцiонерiв (їх представникiв) 

не надходило. Проект рiшення винесено на голосування, голосування 

проведено по бюлетеню. Пiдрахунок голосiв здiйснено Лiчильною 

комiсiєю. Пiдсумки голосування з проекту рiшення пiдрахованi вiд 

загальної кiлькостi голосiв учасникiв Загальних зборiв 

акцiонерiв,власникiв голосуючих акцiй товариства, що прийнята за 100 

вiдсоткiв. Рiшення прийнято. Пiдсумки голосування оголошено на 

Загальних зборах. Рiшення з цього питання Загальних зборiв приймається 

простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення 

вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки 

голосування. Таким чином, одноголосно прийнято рiшення направити 

отриманий прибутку у звiтному перiодi на покриття збиткiв минулих 

перiодiв (рокiв). Дивiденди за 2017 рiк не нараховувати. 

 

11. Питання одинадцяте порядку денного:<Про попереднє надання згоди 

на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю, якi можуть вчинятись 

Товариством у 2018 роцi.>. СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв Русак Н. 

В., яка повiдомила, що з метою залучення фiнансування, а 

такожзабезпечення поточної дiяльностi Товариства iснує необхiднiсть 

прийняти рiшення про наданняпопередньої згоди на вчинення 

Товариством правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. ПРОЕКТ 

РIШЕННЯ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  

<Затвердити попереднє надання згоди на вчинення правочинiв iз 

заiнтересованiстю, якi можуть вчинятись Товариством у 2018 роцi.> 

Зауважень, пропозицiй тазапитань з приводу розгляду вищевказаного 

проекту рiшення вiд акцiонерiв (їх представникiв) не надходило.  Проект 

рiшення винесено на голосування, голосування проведено по бюлетеню. 

Пiдрахунок голосiв здiйснено Лiчильною комiсiєю. Пiдсумки голосування 

з проекту рiшення пiдрахованi вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв 

Загальних зборiв акцiонерiв,власникiв голосуючих акцiй товариства, що 

прийнята за 100 вiдсоткiв. Рiшення прийнято. Пiдсумки голосування 

оголошено на Загальних зборах. Рiшення з цього питання Загальних зборiв 

приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 

для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. Рiшення 

вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки 

голосування. Таким чином, одноголосно прийнято рiшення затвердити 

попереднє надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю, якi 

можуть вчинятись Товариством у 2018 роцi. 

 

12. Питання дванадцяте порядку денного: <Про змiну назви вулицi 

мiсцезнаходження Товариства.>. СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв 

Русак Н. В., яка повiдомила, що у зв'язку iз прийняттям Рiшення 

Броварською мiською радою про перейменування вулиць, змiнити назву 

вулицi мiсцезнаходження з вулиця Щолкiвська на вулиця Сiчових 

Стрiльцiв у необхiдних документах та провести необхiднi пов'язанi з цим 

реєстрацiйнi дiї. ПРОЕКТ РIШЕННЯ З ДВАНАДЯТОГО ПИТАННЯ 



ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  <У зв'язку iз прийняттям Рiшення Броварською 

мiською радою про перейменування вулиць, змiнити назву вулицi 

мiсцезнаходження з вулиця Щолкiвська на вулиця Сiчових Стрiльцiв у 

необхiдних документах та провести необхiднi пов'язанi з цим реєстрацiйнi 

дiї.> Зауважень, пропозицiй тазапитань з приводу розгляду вищевказаного 

проекту рiшення вiд акцiонерiв (їх представникiв) не надходило. Проект 

рiшення винесено на голосування, голосування проведено по бюлетеню. 

Пiдрахунок голосiв здiйснено Лiчильною комiсiєю. Пiдсумки голосування 

з проекту рiшення пiдрахованi вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв 

Загальних зборiв акцiонерiв,власникiв голосуючих акцiй товариства, що 

прийнята за 100 вiдсоткiв.  Рiшення прийнято. Пiдсумки голосування 

оголошено на Загальних зборах. Рiшення з цього питання Загальних зборiв 

приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 

для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань 

акцiй. Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

пiдсумки голосування. Таким чином, одноголосно прийнято рiшення 

змiнити назву вулицi мiсцезнаходження з вулицi Щолкiвська на вулицю 

Сiчових Стрiльцiв у необхiдних документах та провести необхiднi 

пов'язанi з цим реєстрацiйнi дiї. 

 

13. Питання тринадцяте порядку денного: <Внесення змiн та доповнень до 

Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї та надання 

повноважень на його пiдписання.>. СЛУХАЛИ:Голову Загальних зборiв 

Русак Н. В., яка,вiдповiдно до затвердженого Наглядовою радою проекту 

рiшення з даного питання порядку денного, поставила на голосування дане 

питання та повiдомила, що у зв'язку iз внесенням змiн до дiючого 

законодавства необхiдно внести до Статуту Товариства змiни та 

доповнення шляхом викладення Статуту Товариства у новiй редакцiї. 

ПРОЕКТ РIШЕННЯ З ТРИНАДЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ 

ДЕННОГО: <Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом 

викладення його у новiй редакцiї у зв'язку з приведенням його норм у 

вiдповiднiсть до чинного законодавства України.  Надати Головi правлiння 

Товариства Татарiну Андрiю Євгеновичу повноваження на пiдписання 

нової редакцiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

<КРАНОБУДIВНА ФIРМА <СТРIЛА>. Справжнiсть пiдпису на новiй 

редакцiї Статуту Товариства нотарiально засвiдчується. Нова редакцiя 

Статуту Товариства набирає чинностi для акцiонерiв та працiвникiв 

Товариства з моменту складання Протоколу Лiчильної комiсiї про 

пiдсумки голосування по цьому питанню порядку денного, а для третiх 

осiб з моменту її державної реєстрацiї.> Зауважень, пропозицiй тазапитань 

з приводу розгляду вищевказаного проекту рiшення вiд акцiонерiв (їх 

представникiв) не надходило. Проект рiшення винесено на голосування, 

голосування проведено по бюлетеню. Пiдрахунок голосiв здiйснено 

Лiчильною комiсiєю. Пiдсумки голосування з проекту рiшення пiдрахованi 

вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Загальних зборiв 

акцiонерiв,власникiв голосуючих акцiй товариства, що прийнята за 100 

вiдсоткiв. Рiшення прийнято. Пiдсумки голосування оголошено на 

Загальних зборах. Рiшення з цього питання Загальних зборiв приймається 

простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. Рiшення вважається 

прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.  



Таким чином, внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом 

викладення його у новiй редакцiї та надання повноважень на його 

пiдписання. 

 

14. Питання чотирнадцяте порядку денного: <Внесення змiн та доповнень 

до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення його у 

новiй редакцiї та надання повноважень на його пiдписання.>. СЛУХАЛИ: 

Голову Загальних зборiв Русак Н. В., яка повiдомила, що для роботи 

Товаристванеобхiдно внести змiни та доповнення до Положення про 

Наглядову раду Товариства. ПРОЕКТ РIШЕННЯ З ЧОТИРНАДЯТОГО 

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  <Внести змiни та доповнень до 

Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення його у 

новiй редакцiї. Надати Головi правлiння Товариства Татарiну Андрiю 

Євгеновичу повноваження на пiдписання нової редакцiї Положення про 

Наглядову раду Товариства.> Зауважень, пропозицiй тазапитань з приводу 

розгляду вищевказаного проекту рiшення вiд акцiонерiв (їх представникiв) 

не надходило. Проект рiшення винесено на голосування, голосування 

проведено по бюлетеню. Пiдрахунок голосiв здiйснено Лiчильною 

комiсiєю. Пiдсумки голосування з проекту рiшення пiдрахованi вiд 

загальної кiлькостi голосiв учасникiв Загальних зборiв 

акцiонерiв,власникiв голосуючих акцiй товариства, що прийнята за 100 

вiдсоткiв.  Рiшення прийнято. Пiдсумки голосування оголошено на 

Загальних зборах. Рiшення з цього питання Загальних зборiв приймається 

простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення 

вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки 

голосування. Таким чином, внести змiни та доповнення до Положення про 

Наглядову раду Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї. 

Надати Головi правлiння Товариства Татарiну Андрiю Євгеновичу 

повноваження на  пiдписання нової редакцiї Положення про Наглядову 

раду Товариства. 

 

15. Питання п'ятнадцяте порядку денного: <Прийняття рiшення про 

попереднє погодження вчинення Товариством значного правочину або 

правочинiв.>. СЛУХАЛИ:Голову Загальних зборiв Русак Н. В., яка, 

вiдповiдно до затвердженого Наглядовою радою проекту рiшення з даного 

питання порядку денного, поставила на голосування дане питання. 

ПРОЕКТ РIШЕННЯ З П'ЯТНАДЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ 

ДЕННОГО:  

 

<Прийняти рiшення про попереднє погодження вчинення Товариством 

правочину або правочинiв, а саме укладення договору купiвлi-продажу 

нерухомого майна (комплексу) або договорiв купiвлi-продажу частини 

нерухомого майна (комплексу), що знаходиться за адресою: Київська обл., 

м. Бровари, вул. Щолкiвська, 1, загальною площею 22 381,8 м2>.  

Зауважень, пропозицiй тазапитань з приводу розгляду вищевказаного 

проекту рiшення вiд акцiонерiв (їх представникiв) не надходило. Проект 

рiшення винесено на голосування, голосування проведено по бюлетеню. 

Пiдрахунок голосiв здiйснено Лiчильною комiсiєю. Рiшення прийнято. 

Пiдсумки голосуванняо голошено на Загальних зборах. Рiшення з цього 

питання Загальних зборiв приймається простою бiльшiстю голосiв 



акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є 

власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рiшення вважається 

прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 

Таким чином, прийняти рiшення про попереднє погодження вчинення 

Товариством правочину або правочинiв, а саме укладення договору 

купiвлi-продажу нерухомого майна (комплексу) або договорiв купiвлi-

продажу частини нерухомого майна (комплексу), що знаходиться за 

адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Щолкiвська, 1, загальною площею 

22 381,8 кв.м.   

 

ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ: Голова Зборiв Русак Н.В. оголосила, що всi 

питання Порядку денного розглянуто, по всiх питаннях вiдбулося 

голосування та були прийнятi рiшення, якi є обов'язковими для виконання 

всiма посадовими особами та акцiонерами Товариства.Рiшення Загальних 

Зборiв по результатам голосування з питань порядку денного вступають в 

законну силу для акцiонерiв та третiх осiб з моменту складання Протоколiв 

Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування. Нова редакцiя Статуту 

Товариства набирає чинностi для акцiонерiв та працiвникiв Товариства з 

моменту складання Протоколу Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування 

по цьому питанню порядку денного, а для третiх осiб з моменту її 

державної реєстрацiї. На виконання вимог абз. 1, п. 3, ст. 45 Закону 

України "Про акцiонернi товариства", пiсля закриття загальних зборiв 

пiдсумки голосування доводяться до вiдома акцiонерiв протягом 10 

робочих днiв у спосiб визначений Головою Правлiння Товариства своїм 

наказом. Зауважень щодо порядку ведення зборiв не надiйшло. Збори 

оголошуються закритими. 

 

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(зазначити) 

немає 

 

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

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 

відсотками акцій 
X  

 

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

останнього разу? 

 Так Ні 



Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше 

(зазначити) 

немає 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(зазначити) 

у звiтному перiодi позачерговi збори не проводились 

 

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

(так/ні)?  ні 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

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

сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 

простих акцій товариства  

у звiтному перiодi 

позачерговi збори не 

проводились 

Інше (зазначити) немає 

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення: збори проведенi 

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення: у звiтному перiодi позачерговi збори не проводились 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 



членів наглядової ради - акціонерів 3 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

З питань аудиту  X 

З питань призначень   

З винагород  X 

Інше (зазначити) немає 

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: нi 

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: немає 

 

Персональний склад наглядової ради  

 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 

Просiн Дмитро 

Миколайович 

Голова Наглядової ради X  

Кулiк Андрiй 

Костянтинович 

Член Наглядової Ради X  

Лола Наталiя 

Володимирiвна 

Член Наглядова ради X  

 

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

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність) X  

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

немає 
 X 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 



Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
 X 

Інше 

(зазначити) 

немає 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
визначення дати проведення загальних зборів акціонерів, затвердження річного звіту.  

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше 

(запишіть) 

немає 

 

Інформація про виконавчий орган 

 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Голова Правлiння - Татарiн Андрiй Євгенович 

 

Член Правлiння - Дяченко Зоя Сергiївна 

Виконавчим органом Товариства, який 

здiйснює керiвництво його поточною 

дiяльнiстю, є Правлiння Товариства. Голова 

та члени Правлiння обираються та 

вiдкликаються Наглядовою радою 

Товариства. Строк повноважень, 

персональний склад, компетенцiя членiв 

Правлiння затверджується Наглядовою 

Радою.  

 

Головою та членом Правлiння Товариства 

може бути будь-яка фiзична особа, яка має 

повну дiєздатнiсть i не є членом наглядової 

ради чи ревiзiйної комiсiї.  

 

Права та обов'язки членiв Правлiння 

Товариства визначаються Законом України 

"Про акцiонернi товариства", iншими актами 

законодавства, Статутом Товариства та/або 

положенням про Виконавчий орган 

Товариства, а також Контрактом, що 

укладається з кожним членом Правлiння. Вiд 

iменi Товариства Контракт пiдписує голова 

Наглядової Ради чи особа, уповноважена на 

таке пiдписання наглядовою радою. 

 

Голова Правлiння Товариства має такi 

повноваження: 

 



o без довiреностi (доручення) представляє 

Товариство у вiдносинах з установами, 

пiдприємствами, органiзацiями, органами 

державної влади в Українi та за її межами, 

має право першого пiдпису на банкiвських 

документах, веде переговори вiд iменi 

Товариства, укладає договори, угоди, 

контракти в межах компетенцiї та в порядку, 

визначеному цим Статутом; 

 

o приймає рiшення, видає накази, положення 

та розпорядження з усiх питань дiяльностi 

Товариства в межах своєї компетенцiї; 

 

o видає в межах своєї компетенцiї довiреностi 

iншим особам, в тому числi на укладання 

договорiв, видає виключно пiсля 

попереднього погодження з Наглядовою 

радою Товариства доручення (довiреностi) на 

представництво Товариства в органах 

управлiння та контролю iнших суб'єктiв 

господарювання; 

 

o попередньо погоджує з Наглядовою радою 

Товариства рiшення про участь (виступ 

засновником, учасником) Товариства в iнших 

господарських товариствах, об'єднаннях, 

органiзацiях, структурах, установах та 

пiдприємствах; 

 

o попередньо погоджує з Наглядовою радою 

Товариства рiшення про вихiд з учасникiв 

Товариства в iнших господарських 

товариствах, об`єднаннях, органiзацiях, 

структурах, установах та пiдприємствах; та 

про продаж корпоративних прав Товариства 

учасником якого є Товариство в iнших 

господарських товариствах, об`єднаннях, 

органiзацiях, структурах, установах та 

пiдприємствах; 

 

o попередньо погоджує з Наглядовою радою 

Товариства обрання (висування) Товариства 

(представникiв Товариства) до складу органiв 

управлiння та контролю iнших суб'єктiв 

господарювання; виключно пiсля отримання 

письмового дозволу вiд Наглядової ради 

Товариства приймає участь в засiданнях 

вiдповiдних органiв управлiння та контролю 

iнших суб'єктiв господарювання та/або 

виключно пiсля попереднього погодження з 



Наглядовою радою Товариства видає 

доручення (довiреностi) на представництво 

Товариства в органах управлiння та контролю 

iнших суб'єктiв господарювання iншими 

особами, при цьому попередньо погоджує з 

Наглядовою радою Товариства пропозицiї та 

порядок голосування по питанням, що мають 

розглядатися вiдповiдними органами 

управлiння та контролю iнших суб'єктiв 

господарювання (голосування "за" або 

"проти" прийняття вiдповiдних рiшень, 

утримування при голосуваннi, або взагалi не 

участь у голосуваннi). Пропозицiї та порядок 

голосування може зазначатися в дорученнi 

(довiреностi) або оформлюватися окремим 

завданням; 

 

o пред'являє претензiї та позови вiд iменi 

Товариства; 

 

o подає на затвердження Правлiння 

Товариства органiзацiйну структуру 

Товариства; 

 

o подає на затвердження Правлiння 

Товариства кандидатури на посади керiвникiв 

дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв 

та умови контрактiв з цими керiвниками; 

 

o надає пропозицiї Наглядовiй радi 

Товариства щодо кiлькiсного та 

персонального складу Правлiння Товариства, 

компетенцiї членiв Правлiння Товариства; 

 

o затверджує посадовi iнструкцiї членам 

Правлiння Товариства та штатний розклад 

Товариства; 

 

o приймає на роботу та звiльняє працiвникiв 

Товариства на пiдставi чинного 

законодавства; 

 

o вiд iменi Товариства укладає колективний 

договiр, дiя якого поширюється на всiх 

працiвникiв Товариства. Попередньо 

погоджує умови колективного договору iз 

Наглядовою радою Товариства; 

 

o укладає пiсля їх попереднього погодження з 

Наглядовою радою Товариства угоди про 

заставу майна Товариства; 



 

o укладає договори оренди майна Товариства 

керуючись типовою формою договору оренди 

майна якi затверджуються Наглядовою радою 

Товариства; 

 

o здiйснює виключно пiсля попереднього 

погодження з Наглядовою радою Товариства 

вiдчуження об'єктiв нерухомостi (у тому числi 

земельних дiлянок) Товариства, незалежно вiд 

їх вартостi; 

 

o вiдкриває i закриває банкiвськi рахунки 

Товариства та рахунки Товариства в цiнних 

паперах, виключно в комерцiйних банках та 

iнших установах, перелiк яких затверджений 

Наглядовою радою Товариства; 

 

o укладає пiсля попереднього погодження з 

Наглядовою радою Товариства договори 

(угоди) поруки, гарантiй, депозитнi договори 

та договори фiнансової допомоги вiдповiдно 

до цього Статуту; 

 

o укладає пiсля попереднього погодження з 

Наглядовою радою Товариства угоди про 

кредитування та позики у будь-якiй формi 

вiдповiдно до цього Статуту; 

 

o попередньо погоджує з Наглядовою радою 

Товариства випуск, авалювання, 

акцептування, iндосування векселiв та iншi 

операцiї з векселями при перевищеннi лiмiту 

по цих операцiях, встановленого Наглядовою 

радою Товариства на квартал та/або мiсяць; 

 

o укладає пiсля попереднього погодження з 

Наглядовою радою Товариства угоди про 

придбання та вiдчуження цiнних паперiв та 

корпоративних прав, за винятком векселiв, 

операцiї з якими регулюються вiдповiдно до 

цього Статуту; 

 

o на термiн своєї тимчасової вiдсутностi 

наказом (дорученням) визначає виконуючого 

обов'язки Голови Правлiння, згiдно з 

узгодженим зi Наглядовою радою перелiком 

осiб, яким можуть бути переданi 

повноваження Голови Правлiння Товариства, 

обсяг повноважень виконуючого обов'язки та 

порядок оплати його працi; 



 

o здiйснює в межах своєї компетенцiї iншi дiї, 

що необхiднi для досягнення цiлей 

Товариства;. 

 

o пiдписує нову редакцiю Статуту Товариства 

без надання на пiдписання додаткових 

повноважень акцiонерами, загальними 

зборами та/або наглядовою радою 

Товариства. 

Опис На засiданнi Правлiння ведеться протокол. 

Протокол засiдання Правлiння пiдписується 

головуючим та вразi наявностi секретарем та 

надається для ознайомлення на вимогу члена 

Правлiння, члена наглядової ради або 

представника профспiлкового або iншого 

уповноваженого трудовим колективом 

органу, який пiдписав колективний договiр 

вiд iменi трудового колективу. 

 

Примітки 

Правлiння на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати можливiсть 

ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених Законом України 

"Про акцiонернi товариства", Статутом Товариства та внутрiшнiми положеннями товариства. 

Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть 

вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання.  

 

Кожний член Правлiння має право вимагати проведення засiдання Правлiння та вносити 

питання до порядку денного засiдання.  

 

Члени наглядової ради, а також представник профспiлкового або iншого уповноваженого 

трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу, 

мають право бути присутнiми на засiданнях Правлiння.  

 

Правлiння з метою якiсної пiдготовки та органiзацiї засiдань, ведення протоколiв та 

документацiї Правлiння може призначити секретаря Правлiння. Участi в голосуваннi по 

винесенню рiшень секретар Правлiння не приймає, за винятком випадку, коли секретар 

Правлiння Товариства призначається з числа членiв Правлiння Товариства.  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено 

посаду ревізора 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  0 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 



(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
ні 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 ні 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 так ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні так ні так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства X  



Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства X  

Положення про порядок розподілу прибутку X  

Інше (запишіть) немає 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Інформаці

я 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

Національ

ної комісії 

з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку про 

ринок 

цінних 

паперів 

або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність 

з 

оприлюдн

ення 

регульова

ної 

інформації 

від імені 

учасників 

фондового 

ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерн

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так ні так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотками та більше 

статутного капіталу 

так так ні ні так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні так ні так так так 



документи 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

так так так так так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

так ні ні ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(зазначити) 

немає 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотками голосів 
 X 

Інше 

(зазначити) 

немає 

 

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

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 



пакета акцій підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

капіталу) 

1 Кулiк Тетяна Iванiвна - 38,7316 

2 Лола Наталiя Володимирiвна - 19,5872 

3 Просiн Дмитро Миколайович - 31,4349 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

0 0 Будь-яких обмежень прав участi та 

голосування акцiонерiв (учасникiв) 

на Загальних зборах емiтента - 

немає. 

 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 

звільнення 
Товариство щороку скликає Загальнi збори, до порядку денного яких обов'язково вносяться такi 

питання: 

 

- затвердження рiчного звiту Товариства; 

 

- розподiл прибутку i збиткiв Товариства; 

 

- прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Правління. 

 

- Такi Загальнi збори є Рiчними загальними зборами i проводяться не пiзнiше 30 квiтня 

наступного за звiтним року. 

 

- Товариство не рiдше нiж раз на 3 роки скликає Рiчнi загальнi збори, до порядку денного яких 

обов'язково вносяться такi питання: 

 

- обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових 

договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання 

особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради; 

 



- прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. 

 

- Порядок та процедура скликання Рiчних загальних зборiв та їх проведення визначаються 

чинним законодавством, цим Статутом, рiшенням Загальних зборiв та Положенням про Загальнi 

збори Товариства. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Органами управлiння та контролю Товариства є: загальнi збори акцiонерiв Товариства, 

Наглядова рада Товариства, Голова Правлiння Товариства, Ревiзор Товариства. 

 

Загальнi збори є вищим органом Товариства. 

 

В своїй дiяльностi та при прийняттi рiшень Загальнi збори керуються законодавством України, 

цим Статутом, Положенням про Загальнi збори Товариства та iншими внутрiшнiми 

документами Товариства. 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 

Вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє 

остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть 

негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Товариства.  

 

Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільності 

діяльності Товариства, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність ситуації може 

спричинити негативний вплив на діяльність Товариства, характер та наслідки якого на поточний 

момент визначити неможливо. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від 

оцінок управлінського персоналу. 

 

Цей Звіт не включає коригувань у зв'язку з впливом подій в Україні, які мали місце після звітної 

дати. Ми не вносимо застереження до нашого висновку щодо цього аспекту.  

 

Звіт призначений для вказаних користувачів та не може використовуватись для інших 

користувачів та іншими сторонами. 

 

У відповідності до ст.40-1 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок" та керуючись МСА 

аудитор висловлює обмежену впевненість щодо зазначених вище окремих компонентів Звіту 

керівництва за 2018рік. Виконані аудитором процедури не надали докази, що свідчили б про 

невідповідність наданої інформації. 

 

 



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

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

       

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Кулiк Тетяна Iванiвна 21 864 38,7316 21 864 0 

Лола Наталiя Володимирiвна 11 057 19,5872 11 057 0 

Просiн Дмитро Миколайович 17 745 31,4349 17 745 0 

Усього 50 666 89,7537 50 666 0 



IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 

або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за 

акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / 

Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями 

акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або 

рівною пороговому значенню пакета акцій 

 

 

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 

або рівним пороговому значенню пакета акцій 

№ з/п 

Дата отримання інформації від 

Центрального депозитарію 

цінних паперів або акціонера 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або найменування 

юридичної особи власника 

(власників) акцій 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи - 

резидента або код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи - 

нерезидента 

Розмір частки акціонера 

до зміни (у відсотках до 

статутного капіталу) 

Розмір частки акціонера 

після зміни (у відсотках 

до статутного капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

1 10.04.2018 Лола Наталія Володимирівна - 51,03 19,61 

Зміст інформації: 

Вiдбулися змiни у складi акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй у на кiнець 

звiтного перiоду не вiдбувалося. Вiдповiдно до зведеного облiкового реєстру, отриманого 10.04.2018 вiдбулася змiна власникiв, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй: 

1. фiзична особа: було 51.03% зменшилося до - 19.61% 

2 10.04.2018 Просін Дмитро Миколайович - 0,018 31,44 

Зміст інформації: 

Вiдбулися змiни у складi акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй у на кiнець 

звiтного перiоду не вiдбувалося. Вiдповiдно до зведеного облiкового реєстру, отриманого 10.04.2018 вiдбулася змiна власникiв, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй.: 

фiзична особа - було 0.018 % збiльшилося до - 31.44%. 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Акції іменні прості 56 450 6 209 500,00 Акцiя є об'єктом приватної власностi. Акцiонери 

Товариства вправi розпоряджатись своїми акцiями в 

порядку, встановленому чинним законодавством 
України та цим статутом. Порядок обiгу акцiй 

визначається законодавством.  

Акцiонери Товариства мають право:  

брати участь в управлiннi акцiонерним Товариством 

(через участь та голосування на Загальних зборах 

особисто або через своїх уповноважених 

представникiв);  

обирати та бути обраними до органiв управлiння 
Товариством;  

вимагати (при володiннi бiльш як 10% акцiй 

Товариства) скликання позачергових Загальних зборiв 

чи перевiрки зовнiшнiм аудитором фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства;  

брати участь у розподiлi прибутку Товариства та 

одержувати його частку (дивiденди) у порядку, 

визначеному законодавством України та внутрiшнiми 
нормативними документами Товариства;  

отримувати будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть 

Товариства, якщо така iнформацiя не носить характеру 

iнформацiї з обмеженим доступом (конфiденцiйної або 

таємної);  

користуватися переважним правом на придбання 

додатково випущених Товариством акцiй; вiльно 

розпоряджатися акцiями Товариства у порядку, 
вставновленому законодавством України;  

отримання, у разi лiквiдацiї, частини майна Товариства 

або вартостi частини майна.  

Акцiонери Товариства зобов'язанi:  

- дотримуватися норм статуту Товариства та 

внутрiшнiх нормативних документiв Товариства;  

- виконувати рiшення Загальних зборiв та iнших 

органiв управлiння Товариства, виданi в межах 
наданих їм повноважень; 

 - сприяти Товариству у здiйсненнi ним статутної 

Торгiвля акцiями Товариства на 

внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних 

паперiв не здiйснюється. Емiтент не 
здiйснював публiчної пропозицiї, 

допуску до торгiв на фондовiй бiржi в 

частинi включення до бiржового 

реєстру. 



дiяльностi, пiдвищенню його прибутковостi та 

ефективностi дiяльностi;  

- оплатити повну номiнальну вартiсть акцiй у розмiрi, 

порядку, коштами (засобами) та термiни, передбаченi 

цим Статутом i рiшеннями загальних зборiв;  
- не розголошувати iнформацiю про дiяльнiсть 

Товариства, що складає комерцiйну таємницю та 

носить конфiденцiйний характер;  

- брати участь у забезпеченнi Товариства необхiдною 

для його дiяльностi iнформацiєю та iншими 

матерiальними i нематерiальними ресурсами; 

 - протягом 2-ох тижнiв повiдомити Товариство та/або 

депозитарну установу, що здiйснює облiк власникiв 
iменних цiнних паперiв Товариства, про змiну свого 

фактичного мiсця реєстрацiї; - виконувати свої 

зобов'язання щодо Товариства;  

- нести iншi обов'язки, встановленi Статутом 

Товариства та передбаченi законодавством України.  

Примітки: 

У звiтному 2018 роцi не було будь-яких обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних  
паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв.  



XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

08.11.2010 1024/1/10 Центральний 

територiальний 
департамент НКЦПФР 

UA4000084560 Акція проста 

бездокумента
рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

110 56 450 6 209 500 100 

Опис 

Крiм акцiй товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв: облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН, цiльових 

облiгацiй, виконання за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Тому, iнформацiя стосовно цих ЦП в звiтi товариства вiдсутня. Торгiвля 

акцiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв не здiйснюється. Емiтент не здiйснював публiчної пропозицiї, допуску 
до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру. Додаткового випуску акцiй протягом звiтного перiоду Емiтент не 

здiйснював. 

 



8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість цінних 

паперів (шт.) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 

 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

08.11.2010 1024/1/10  56450 6209500,00 50737 5713 0 

Опис: 

У звiтному 2018 роцi не було будь-яких обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних  
паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв. 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 
(тис. грн) 

Орендовані основні 
засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 
усього (тис. грн) 

на початок 
періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 7 523 7 207 0 0 7 523 7 207 

  будівлі та споруди 7 125 6 882 0 0 7 125 6 882 

  машини та обладнання 104 31 0 0 104 31 

  транспортні засоби 77 77 0 0 77 77 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 217 217 0 0 217 217 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 7 523 7 207 0 0 7 523 7 207 

Опис 

Первiсна вартiсть основних засобiв: 22455,0 т.грн.  

Ступiнь зносу основних засобiв: 67.90%  
Ступiнь використання основних засобiв: Основнi засоби 

використовуються не на повну потужнiсть. Ступiнь використання 

змiнюється протягом року по мiрi отримання та виконання замовлень. 
Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2018 р. становить 

7207 тис. грн.  

Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв не вiдбулося.  
Основнi засоби належать Товариству на правi власностi. 

Термiни та умови користування основними засобами (за основними 

групами):  
Будинки, споруди та передавальнi пристрої - первiсна вартiсть 20314 

тис.грн., знос- 13432 тис. грн., 66.12% використання;  

машини та обладнання - первiсна вартiсть 1355 тис.грн., знос- 1324 
тис.грн., 97.77% використання;  

транспортнi засоби - первiсна вартiсть 498 тис.грн.,знос- 421тис.грн., 

84,53% використання; 
iншi основнi засоби - первiсна вартiсть 288 тис.грн.,знос- 71 тис.грн., 

24,65% використання. 

Ступiнь використання змiнюється протягом року по мiрi отримання та 
виконання замовлень. 

 

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

Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн) 

9 069 9 240 

Статутний капітал (тис.грн) 6 210 6 210 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

6 210 6 210 

Опис Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi 



активiв та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок 

проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi 
чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 2859 тис.грн. 

Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 2859 
тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. 

Зменшення статутного капiталу не вимагається. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 
частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 
користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

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 0 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 86 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 1 457 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 1 543 X X 

Опис iншi зобов'язання включають:  
зi страхування - 0 тис. грн., поточна заборгованнiсть за товари, 

послуги - 4 тис.грн., поточнi забезпечення -114 тис.грн., за 

одержаними авансами -459 тис.грн., iншi довгостроковi 
забовязання - 880 тис.грн. 

 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Оренда д/н 10,48 100 д/н 10,48 100 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

(у відсотках) 

1 2 3 

1 матерiальнi затрати 76,18 

2 витрати на оплату працi 10,24 

3 iншi операцiйнi витрати 8,44 

 

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

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Айбокс Банк" 

Організаційно-правова форма  

Ідентифікаційний код юридичної особи 21570492 

Місцезнаходження 03150, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Дiлова,9-А 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

АЕ №263218 

Найменування державного органу, що 

видав ліцензію або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.08.2013 

Міжміський код та телефон (044) 205-41-70 

Факс (044) 205-41-80 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - 
депозитарна дiяльнiсть, Депозитарна дiяльнiсть 

Депозитарної установи 

Опис Емiтент користується послугами Депозитарної 

установи: Договiр про вiдкриття та обслуговування 
рахункiв у цiнних паперах 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
<Аудиторська фiрма "Аудит Консалт Україна" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 35572900 

Місцезнаходження 03039, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Голосiївська, буд. 7, 
корп.1А, офiс 614 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

4081 

Найменування державного органу, що 

видав ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.12.2007 

Міжміський код та телефон (044) 251-47-46 

Факс (044) 251-47-43 

Вид діяльності Надання аудиторських послуг 

Опис Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм 

та аудиторiв: № 4081, видане Рiшенням АПУ 

13.12.2007р. № 185/5, дiйсне до 29.11.2017р. Свiдоцтво 
про вiдповiднiсть системи контролю якостi: №0469, 

видане Рiшенням АПУ вiд 24.04.2014 р. №293/4. 

Генеральний директор Самборська Тетяна Петрiвна. 
Перевiрку рiчної фiнансової звiтностi у складi Балансу 

(Звiту про фiнансовий стан) станом на 31.12.2018р., 

Звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний 
дохiд) за 2018 рiк, Звiту про рух грошових коштiв (за 



прямим методом) за 2018 рiк, Звiту про власний 

капiтал за 2018 рiк.  
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення 

пiдтвердження звiту керiвництва (звiту про 

управлiння): Перевiрку Звiту керiвництва за 2018 рiк 
ПрАТ <КРАНОБУДIВНА ФIРМА <СТРIЛА> 

проведено згiдно з Договором про проведення послуг 

№ 12/02/ОА-19-4 вiд 08.02.2019р. Перiод, яким 
охоплено проведення звiту керiвництва -01.01.2018р. -

31.12.2018р. Мiсце проведення пiдтвердження звiту: 
07400, Київська обл., Броварський р-н,  м.Бровари, вул. 

Сiчових Стрiльцiв, буд. 1.  

 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний 

Депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма  

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

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

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

2092 

Найменування державного органу, що 

видав ліцензію або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00, 591-04-40 

Факс (044) 482-52-14 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю 

Опис Договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв № 

ОВ-6336 вiд 01.10.2014 р. 

12 жовтня 2013 року набрав чинностi Закон України 
<Про депозитарну систему України>. Вiдповiдно до 

частини 2 статтi 9 Закону Центральний депозитарiй - 

юридична особа, що функцiонує у формi публiчного 
акцiонерного товариства вiдповiдно до Закону України 

"Про акцiонернi товариства" з урахуванням 

особливостей, установлених цим Законом. Акцiонерне 
товариство набуває статусу Центрального депозитарiю 

з дня реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних 

паперiв та фондового ринку в установленому порядку 
Правил Центрального депозитарiю. 

1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних 

паперiв та фондового ринку було зареєстровано поданi 
Публiчним акцiонерним товариством <Нацiональний 

депозитарiй України> Правила Центрального 

депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 
01.10.2013 №2092). 

 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КРАНОБУДIВНА ФIРМА "СТРIЛА" 
за ЄДРПОУ 01349495 

Територія Київська область, м.Бровари за КОАТУУ 3210600000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Установлення та монтаж машин і 

устатковання 
за КВЕД 33.20 

Середня кількість працівників: 10 

Адреса, телефон: 07400 м.Бровари, вул. Сiчових Стрiльцiв, буд. 1, 0445946804 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2018 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 

періоду 

На кінець 
звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 0 0 

    первісна вартість 1001 9 9 

    накопичена амортизація 1002 ( 9 ) ( 9 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 7 523 7 207 

    первісна вартість 1011 22 483 22 455 

    знос 1012 ( 14 960 ) ( 15 248 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 

1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 7 523 7 207 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 1 705 1 710 

Виробничі запаси 1101 604 609 

Незавершене виробництво 1102 1 064 1 064 

Готова продукція 1103 37 37 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 434 330 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 422 439 

    з бюджетом 1135 5 2 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 62 132 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 419 792 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 419 792 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 3 047 3 405 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 10 570 10 612 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 
періоду 

На кінець 

звітного 
періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 6 210 6 210 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 3 854 3 854 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 49 49 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -873 -1 044 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 9 240 9 069 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 5 4 

    розрахунками з бюджетом 1620 132 86 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 29 0 

    розрахунками зі страхування 1625 0 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 0 0 

    одержаними авансами 1635 279 459 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 34 114 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 880 880 

Усього за розділом IІІ 1695 1 330 1 543 

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

1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 10 570 10 612 

Примітки: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) пiдприємства складено за дiйсними даними 
бухгалтерського облiку станом на 31.12.2018р. 

 

Звiтнiсть пiдтверджуємо. 
 

 

 
Керівник    Татарiн Андрiй Євгенович 

 

Головний бухгалтер   Татарiн Андрiй Євгенович 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КРАНОБУДIВНА ФIРМА "СТРIЛА" 
за ЄДРПОУ 01349495 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2018 рік 

Форма №2 
І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 10 482 9 158 

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 ( 8 431 ) ( 7 168 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 2 051 1 990 

    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 0 33 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 

2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 1 926 ) ( 1 468 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 209 ) ( 294 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 261 

    збиток 2195 ( 84 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 



Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 87 ) ( 100 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 161 

    збиток 2295 ( 171 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 -29 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 132 

    збиток 2355 ( 171 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -171 132 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 7 948 6 884 

Витрати на оплату праці 2505 1 068 352 

Відрахування на соціальні заходи 2510 224 72 

Амортизація 2515 313 490 

Інші операційні витрати 2520 880 952 

Разом 2550 10 433 8 750 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 56 450 56 450 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 56 450 56 450 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -3,029230 2,338350 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -3,029230 2,338350 

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

Примітки: Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) пiдприємства складено за дiйсними 

даними бухгалтерського облiку станом на 31.12.2018р. 
 

Звiтнiсть пiдтверджуємо.  

 
 

 

Керівник    Татарiн Андрiй Євгенович 
 

Головний бухгалтер   Татарiн Андрiй Євгенович 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КРАНОБУДIВНА ФIРМА "СТРIЛА" 
за ЄДРПОУ 01349495 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2018 рік 
Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 
Стаття 

Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 13 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

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

Надходження від операційної оренди 3040 12 825 10 999 

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 0 5 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 9 727 ) ( 9 050 ) 

Праці 3105 ( 860 ) ( 283 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 326 ) ( 121 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1 441 ) ( 1 239 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 29 ) ( 5 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 535 ) ( 399 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 877 ) ( 835 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 28 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 13 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 

3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 443 311 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 0 28 



Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 40 49 

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 ( 110 ) ( 84 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -70 -7 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 373 304 

Залишок коштів на початок року 3405 419 115 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 792 419 

Примітки: Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) пiдприємства складено за дiйсними 
даними бухгалтерського облiку станом на 31.12.2018р. Звiтнiсть пiдтверджуємо. Звiт про рух грошових 

коштiв Товариство здiйснює за прямим методом. 

 
 

 

Керівник    Татарiн Андрiй Євгенович 
 

Головний бухгалтер   Татарiн Андрiй Євгенович 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КРАНОБУДIВНА ФIРМА "СТРIЛА" 
за ЄДРПОУ 01349495 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
За 2018 рік 

Форма №3-н 

Код за ДКУД 1801006 

 
Стаття 

Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року 

  надход- 

ження 

видаток надход- 

ження 

видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті 

операційної діяльності 
     

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 

3500 0 0 0 0 

Коригування на:  

    амортизацію необоротних активів 
3505 0 Х 0 Х 

    збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0 

    збиток (прибуток) від нереалізованих 

курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

    збиток (прибуток) від неопераційної 

діяльності та інших не грошових 
операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю, та дохід 

(витрати) від первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, утримуваних для 
продажу та груп вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій  
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) корисності 

необоротних активів  
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати  3540 Х 0 Х 0 

Зменшення (збільшення) оборотних 
активів  

3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів  3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточних 

біологічних активів  
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) дебіторської 

заборгованості за продукцію, товари, 

роботи, послуги  

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської заборгованості  
3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів  
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів  
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточних 3560 0 0 0 0 



зобов'язань  

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за товари, 

роботи, послуги  

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом  

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування  

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 
розрахунками з оплати праці  

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів  
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов'язань  

3567 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності  
3570 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток  3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки  3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від операційної 

діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті 

інвестиційної діяльності 
     

Надходження від реалізації:  

    фінансових інвестицій  
3200 0 X 0 X 

    необоротних активів  3205 0 Х 0 Х 

Надходження від отриманих:  

    відсотків   
3215 0 Х 0 Х 

    дивідендів  3220 0 Х 0 Х 

Надходження від деривативів  3225 0 Х 0 Х 

Надходження від погашення позик  3230 0 Х 0 Х 

Надходження від вибуття дочірнього 

підприємства та іншої господарської 
одиниці  

3235 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3250 0 Х 0 Х 

Витрачання  на придбання: фінансових  

    інвестицій  
3255 X 0 X 0 

    необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами  3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик  3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання дочірнього 
підприємства та іншої господарської 

одиниці   

3280 X 0 X 0 

Інші платежі   3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності  
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті 

фінансової діяльності 
     

Надходження від:  

    Власного капіталу  
3300 0 Х 0 Х 

    Отримання позик  3305 0 Х 0 Х 

Надходження від продажу частки в 3310 0 Х 0 Х 



дочірньому підприємстві  

Інші надходження  3340 0 Х 0 Х 

Витрачання на:  

    Викуп власних акцій  
3345 Х 0 X 0 

    Погашення позик  3350 Х 0 X 0 

    Сплату дивідендів   3355 Х 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків  3360 Х 0 X 0 

Витрачання на сплату заборгованості з 

фінансової оренди  
3365 Х 0 X 0 

Витрачання на придбання частки в 
дочірньому підприємстві  

3370 Х 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах  

3375 Х 0 X 0 

Інші платежі  3390 Х 0 X 0 

Чистий рух коштів від фінансової 

діяльності  
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період   
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року  3405 0 Х 0 Х 

Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів  

3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року  3415 0 0 0 0 

Примітки: Звiт про рух грошових коштiв  Товариство здiйснює за прямим методом. 

 
Керівник    Татарiн Андрiй Євгенович 

 

Головний бухгалтер   Татарiн Андрiй Євгенович 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КРАНОБУДIВНА ФIРМА "СТРIЛА" 
за ЄДРПОУ 01349495 

 

Звіт про власний капітал 
За 2018 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додаткови
й капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіл
ений 

прибуток 

(непокрити
й збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 6 210 0 3 854 49 -873 0 0 9 240 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 6 210 0 3 854 49 -873 0 0 9 240 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 -171 0 0 -171 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

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



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 
вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 -171 0 0 -171 

Залишок на кінець року  4300 6 210 0 3 854 49 -1 044 0 0 9 069 

Примітки: Звiт про власний капiтал пiдприємства складено за дiйсними даними бухгалтерського облiку станом на 31.12.2018р. 
 

Звiтнiсть пiдтверджуємо. 

 
Керівник    Татарiн Андрiй Євгенович 

 

Головний бухгалтер   Татарiн Андрiй Євгенович 



XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська 

фiрма "Аудит Консалт Україна" 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

35572900 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

03039, м. Київ, вул. Голосiївська, 

буд. 7, корп.1А, офiс 614 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4081 

5 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: -, дата:  

6 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2018 по 31.12.2018 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

8 Пояснювальний параграф (за наявності) Ми провели аудит фінансової 

звітності Приватного акціонерного 

товариства "КРАНОБУДІВНА 

ФІРМА "СТРІЛА" (далі за текстом - 

"Товариство"). Повний пакет 

фінансових звітів Товариства 

складається з: Балансу (Звіту про 

фінансовий стан) станом на 

31.12.2018р, валюта якого складає  

10 543тис.грн., Звіту про фінансові 

результати (Звіту про сукупний 

дохід), з сукупним доходом "-" 

171тис.грн., Звіту про рух грошових 

коштів (за прямим методом) за 

2018р., Звіту про власний  капітал за 

2018р., Примітки до річної 

фінансової звітності за рік, що 

закінчився 31 грудня 2018 року. 

 

На нашу думку, за винятком впливу 

питання, описаного в розділі 

"Основа для думки із 

застереженням" нашого звіту, 

фінансова звітність ПрАТ 

"КРАНОБУДІВНА ФІРМА 

"СТРІЛА" за рік, що закінчився 31 

грудня 2018 р. складена в усіх 

суттєвих аспектах відповідно до 

Національних Положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку 



і відображає дійсний фінансовий 

стан ПрАТ "КРАНОБУДІВНА 

ФІРМА "СТРІЛА" на 31 грудня 

2018 року та фінансові результати за 

рік, що закінчився на зазначену 

дату. 

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: №18/02/ОА-19-4, дата: 

18.02.2019 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 18.02.2019, дата 

закінчення: 25.03.2019 

11 Дата аудиторського звіту 28.03.2019 

12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

24 650,00 

13 Текст аудиторського звіту  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ КОНСАЛТ УКРАЇНА" 

код ЄДРПОУ 35572900 

вул. Голосіївська, 7, корп.1А,оф. 614, 

м. Київ, 03039, Україна  

LIMITED LIABILITY COMPANY 

"AUDIT COMPANY 

"AUDIT CONSULT UKRAINE" 

State registration code 35572900      

Golosiivska Str., 7, Block 1А, off. 614, 

Kyiv, 03039, Ukraine 

tel/fax +38 (044) 251 47 43, 251 47 46;   e-mail: auditconsultukraine@gmail.com;     www.ac-

ukr.com.ua 

Certificate of registration in the Register of audit activity  №4081,  13 December 2007 

 

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності 

Приватного акціонерного товариства "КРАНОБУДІВНА ФІРМА "СТРІЛА" 

за рік, що закінчився 31 грудня 2018року. 

м. Київ "28"  березня   2019р. 

Адресат:  

Акціонерам та Керівництву  Приватного акціонерного товариства  

"КРАНОБУДІВНА ФІРМА "СТРІЛА" 

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України 

Думка із застереженням. 

 

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства 

"КРАНОБУДІВНА ФІРМА "СТРІЛА" (далі за текстом - "Товариство"). Повний пакет 

фінансових звітів Товариства складається з: Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 

31.12.2018р, валюта якого складає  10 543тис.грн., Звіту про фінансові результати (Звіту про 

сукупний дохід), з сукупним доходом "-" 171тис.грн., Звіту про рух грошових коштів (за 

прямим методом) за 2018р., Звіту про власний  капітал за 2018р., Примітки до річної 

фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. 

 

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із 

застереженням" нашого звіту, фінансова звітність ПрАТ "КРАНОБУДІВНА ФІРМА 

"СТРІЛА" за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р. складена в усіх суттєвих аспектах 



відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і відображає 

дійсний фінансовий стан ПрАТ "КРАНОБУДІВНА ФІРМА "СТРІЛА" на 31 грудня 2018 року 

та фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату. 

 

Основа для думки із застереження. 

 

Вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує достатні та відповідні докази для 

висловлення думки аудиторів. Зібрана під час перевірки інформація забезпечує розумну 

основу для формування незалежної думки аудитора щодо відповідності даних фінансових 

звітів їх концептуальній основі по окремих класах операцій, відсутності викривлень та 

достовірності фінансової звітності і викладення своєї думки в аудиторському висновку. 

Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів, 

визначається "Концептуальною основою фінансової звітності", виданою РМСБО, розміщеною 

на сайті Міністерства Фінансів України. Облікова політика Товариства, яка відображає 

принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова 

звітність, відповідає вимогам Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 

Проводки в облікових записах здійснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у 

звітності в електронній формі. Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує, 

обґрунтовану підставу для висловлення думки аудиторів. Ті невідповідності і відхилення, які 

вказані в цьому параграфі не є суттєвими і в цілому не спотворюють фінансовий стан 

Товариства. 

 

Аудитори не мали змоги спостерігати за проведенням інвентаризації, яка проводилась на 

"КРАНОБУДІВНА ФІРМА "СТРІЛА" перед складанням фінансової звітності за 2018 рік, 

оскільки ця дата передувала даті, призначеній для проведення аудиту, тому ми не маємо 

можливості висловити свою думку стосовно процедури її проведення та результатів. Однак, на 

підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій ми висловлюємо 

довіру, згідно вимог МСА. За оцінкою аудиторів, вищезазначені зауваження мають 

обмежений вплив на фінансові звіти (в межах суттєвості) і не перекручують загальну річну 

фінансову звітність Товариства та стан справ в цілому.  

 

Крім того, на Товаристві підтвердження дебіторської заборгованості проведене не в  повному  

обсязі. Аудитор не мав змоги отримати достатні і належні аудиторські докази щодо 

дебіторської та кредиторської заборгованості, оскільки під час проведення аудиту ми не 

отримали від окремих контрагентів підтвердження сум дебіторської заборгованості та 

кредиторської заборгованості. 

 

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

відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за 

аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними від компанії згідно з Кодексом 

етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс 

РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової 

звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та кодексу 

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

використання їх як основи для нашої думки із застереженням. 

 

Безперервність діяльності 

 

Фінансові звіти було підготовлено на основі припущення про безперервність функціонування. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 

здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Використання цього 



припущення як основи для обліку є прийнятним, якщо управлінський персонал не планує 

ліквідувати Товариство або припинити діяльність, або не має окрім цього іншої реальної 

альтернативи.  

 

Під час виконання нами аудиту фінансових звітів ми дійшли висновку, що використання 

управлінським персоналом припущення про безперервність функціонування як основи для 

обліку під час підготовки фінансових звітів Товариства є доречним. Управлінський персонал 

не ідентифікував суттєвої невизначеності, яка могла б поставити під значний сумнів здатність 

суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність та, відповідно, таку 

невизначеність не розкрито в фінансовій звітності Товариства. При проведенні аудиту 

фінансової звітності ми також не ідентифікували такої суттєвої невизначеності. Тим не менш, 

ні управлінський персонал, ні аудитор не можуть дати гарантію щодо можливості Товариства 

безперервно продовжувати діяльність так як майбутнi подiї або умови можуть примусити 

Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервній основі; нами зроблена оцінка 

загального подання, структури та змісту фінансової звітності, а також того, чи показує 

фінансова звітність операції та подiї, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти 

достовірного відображення. 

 

Аудитор не може передбачати майбутні події або умови,  які можуть обумовити припинення 

підприємством його безперервної діяльності. Відповідно, відсутність в  аудиторському звіті 

будь-яких згадок про фактори невизначеності, що стосуються безперервності діяльності, не 

може розглядатися як гарантія здатності суб'єкта продовжувати свою діяльність безперервно. 

 

Ключові питання аудиту  

 

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

час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у 

контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні 

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

 

Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в 

нашому звіті додатково. 

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за фінансову звітність 

 

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності 

відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та такий 

внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення 

складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або 

помилки. 

 

 Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та 

використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення 

фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; 

вибір та застосування  відповідних принципів  бухгалтерського  обліку, облікової політики, а 

також облікових оцінок, які відповідають обставинам. 

 

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що 

впливають  на суми активів та зобов'язань, відображених у  фінансовій  звітності, а також на 

суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом  звітного періоду.  



 

Відповідальність за правильність підготовки вказаної фінансової звітності та вступне сальдо 

по балансу несуть посадові особи Товариства. Управлінський персонал відповідає за 

твердження, що інформація щодо стосунків пов'язаних сторін належно відображені в обліку, 

що всі виконані операції відображені в облікових записах, що невиправлені викривлення є 

несуттєвими як окремо, так і для фінансової звітності в цілому. Управлінський персонал несе 

відповідальність за твердження:  

- що аудиторам надано доступ до всієї інформації, яка є доречною, всі облікові реєстри та 

підтверджувальні документи, всі протоколи зборів та ін.;  

- що не має жодних планів або намірів, що можуть суттєво змінити балансову вартість або 

класифікацію активів і зобов'язань, відображених у фінансових звітах;  

- що Товариство має право власності на всі свої активи, а інформація про обмеження права 

власності надана до перевірки; 

- що в обліку відображено усі зобов'язання та розкрито всі гарантії, надані третім сторонам;  

- що не існує подій, що відбулися після закінчення періоду та які потребують додаткового 

коригування або розкриття у фінансових звітах або у Примітках до них; 

- що розкрили всю інформацію про відсутність випадків фактично вчиненого або 

підозрюваного шахрайства. 

 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 

здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це 

застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім 

випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити 

діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими 

повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування 

компанії. 

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

Відповідальністю аудитора за аудит фінансової звітності є висловлення думки щодо цієї 

фінансової звітності на основі результатів аудиту, який було проведено відповідно до 

Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання 

відповідних етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання достатньої 

впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. 

 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів 

щодо сум та їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження 

аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок 

шахрайства або помилки.  

 

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що 

стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової 

звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою 

висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. 

Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності 

облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової 

звітності. 

 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не 

містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, 

що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не 



гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 

якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони 

можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї 

фінансової звітності. 

 

 Виконуючи аудит відповідно до МСА, ми використовуємо професійне судження та 

професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.  

 

Крім того, ми: 

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 

шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці 

ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення 

внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство 

може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування 

заходами внутрішнього контролю;  

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

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

ефективності системи внутрішнього контролю;  

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок 

і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 

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

отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо 

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

безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої 

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

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

неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських 

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

примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі; 

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

інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу 

її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. 

 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 

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

будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.  

 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й 

інші питання, які могли б обґрунтовано вважитись такими, що впливають на нашу 

незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.  

 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової 

звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці 

питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом 

заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми 

визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки 



такого висвітлення можуть очікувано переважати його корисність для інтересів громадськості. 

 

Під час аудиту було зібрано та систематизовано належні аудиторські  докази для висловлення 

нашої думки. 

 

ЗВІТ 

з надання обмеженої впевненості щодо розкриття окремих компонентів 

Звіту керівництва за 2018рік. 

Відповідно до проведених  процедур аудитори повідомляють про наступне: 

 

1. Ми отримали і перевірили інформацію стосовно стану корпоративного управління 

Товариства. Так протягом звітного року в ПрАТ "КРАНОБУДІВНА ФІРМА "СТРІЛА" 

функціонували наступні органи корпоративного управління: Загальні збори акціонерів, 

Наглядова рада, Правління, Ревізійна комісія. Кількісний склад сформованих органів 

корпоративного управління затверджено загальними зборами товариства. Функціонування 

органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту. Щорічні загальні 

збори акціонерів на протязі 2018 року  проводились.  Фактична періодичність засідань 

Правління товариства відповідають термінам визначеним ЗУ "Про акціонерні товариства" та 

вимогам Статуту товариства. Протягом звітного року Голова Правління здійснював поточне 

управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено 

Статутом. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною 

комісією. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління 

аудиторська фірма може зробити висновок: прийнята та функціонуюча система 

корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні 

товариства" та вимогам Статуту товариства. 

 

2. Згідно Статуту (нова редакція) затвердженого рішенням Річних Загальних Зборів акціонерів 

протокол № 14 від 11 квітня 2018 року, статутний капітал становить 6209500 гривень та 

розділений на 56450простих іменних акцій номінальною вартістю 110 гривень, форма 

існування - бездокументарна.  

 

Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства 

станом на 31.12.2018р.: 

 

Власник Цінні папери Від загальної кількості (%) 

 

Найменування, код ЄДРПОУ, країна Вид, форма випуску  Номінальна вартість Кількість

  

 

Фізична особа - резидент, Кулік Тетяна Іванівна, УКРАЇНА Акція проста бездокументарна 

іменна 110 21864 38.7316 

 

Фізична особа - резидент, Лола Наталія Володимирівна УКРАЇНА Акція проста 

бездокументарна іменна 110 11057 19.5872 

 

Фізична особа - резидент, Просін Дмитро Миколайович, УКРАЇНА Акція проста 

бездокументарна іменна 110 17745 31.4349 

 

Фізичні особи , з часткою менше 5% Акція проста бездокументарна іменна 110

 5784 10.24,63 

 



всього 56 450 100 

 

3. Обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента 

ПрАТ "КРАНОБУДІВНА ФІРМА "СТРІЛА" не встановлено. 

 

4. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента: 

 

Вищим органом Товариства є  Загальні збори Товариства. У Загальних зборах Товариства 

мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості акцій, що їм належать. 

Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (чергові загальні збори). Чергові 

загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі 

інші Загальні збори , крім річних, вважаються позачерговими. 

 

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в 

межах своєї компетенції, визначеної цим Статутом та законом, контролює діяльність 

Правління.  Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради 

визначається законом, Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду, а також 

цивільно-правовим трудовим чи трудовим договором(контрактом), що укладається з членом 

Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою 

Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених 

рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради  цивільно-правового 

договору він може бути або платним, або безоплатним. 

 

Виконавчим  органом Товариства , який здійснює  управління поточною діяльністю 

Товариства, є Правління. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою. 

Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не 

є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. Очолює Правління Товариства 

Голова Правління. Голова та члени Правління обираються та відкликаються Наглядовою 

радою Товариства. Строк повноважень, персональний склад, компетенція членів Правління 

затверджується Наглядовою Радою.  

 

Ревізійна комісія Товариства обирається Загальними зборами Товариства терміном на 3 (три) 

роки. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, 

філій та представництв проводиться Ревізійною комісією. Перевірки здійснюються за 

дорученням Вищого органу Товариства, Наглядової ради, з власної ініціативи Ревізійної 

комісії Товариства або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більше ніж 10 

відсотками голосів. 

 

Ревізійна комісія підзвітна Вищому органу Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія 

надає Вищому органу Товариства та Наглядовій раді. Ревізійна комісія має право залучати до 

своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати. пов'язані з оплатою 

послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм здійснюються за рахунок Товариства.  

Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних 

осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів., які 

мають цивільну дієздатність. Голова Ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з 

їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії 

 

5. Повноваження посадових осіб Товариства визначені посадовою інструкцією. 

 

6. Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення 

наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та 



іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 

"Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену 

аудитором фінансову звітність". В результаті проведення аудиторських процедур нами не 

було встановлено фактів про інші події, інформація про які мала б надаватись користувачам 

звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". 

 

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що 

інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-

господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визнаються 

частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" своєчасно 

оприлюднюється товариством та надається користувачам звітності.  

 

7. Нами отримана і перевірена інформація стосовно ідентифікації й оцінки ризиків суттєвого 

викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. Під час виконання процедур оцінки 

ризиків і пов'язаної з ними діяльності, у відповідності до вимог МСА 315 для отримання 

розуміння діяльності суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його 

внутрішній контроль, аудиторською компанією отримано розуміння зовнішніх чинників 

діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, 

структуру і спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії суб'єкта господарювання 

і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінка та огляд фінансових результатів, отримані письмові 

запевнення від управлінського персоналу про відповідальність, встановлення і підтримання 

внутрішнього контролю для запобігання та виявлення фактів шахрайства. 

 

Не змінюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на той факт, що вплив економічної кризи та 

політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання 

неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть негативно вплинути на 

економіку України та операційну діяльність Товариства.  

 

Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку 

стабільності діяльності Товариства, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність 

ситуації може спричинити негативний вплив на діяльність Товариства, характер та наслідки 

якого на поточний момент визначити неможливо. Майбутні умови здійснення діяльності 

можуть відрізнятися від оцінок управлінського персоналу. 

 

Цей Звіт не включає коригувань у зв'язку з впливом подій в Україні, які мали місце після 

звітної дати. Ми не вносимо застереження до нашого висновку щодо цього аспекту. 

 

У відповідності до ст.40-1 ЗУ про ЦП та керуючись МСА аудитор висловлює обмежену 

впевненість щодо зазначених вище окремих компонентів Звіту керівництва за 2018рік. 

Виконані аудитором процедури не надали докази, що свідчили б про невідповідність  наданої 

інформації. 

 

Основні відомості про аудиторську фірму 

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аудит 

Консалт Україна".  

Скорочене найменування: ТОВ "АФ "Аудит Консалт Україна". 

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською 

палатою України,  №4081, видане Рішенням АПУ 13.12.2007р. № 185/5., чинне до 27.10.2022р. 

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0469, видане згідно рішення АПУ 

№293/4 від 24.04.2014р.. чинне до 31.12.2019р. 

Місцезнаходження: 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 7, корп.1А, офіс 614  



тел. 044 251 47 46, факс 044 251 47 43. 

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту 

Перевірку річної фінансової звітності ПрАТ "КРАНОБУДІВНА ФІРМА "СТРІЛА" у складі 

Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2018р, Звіту про фінансові результати 

(Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018р. , 

Звіту про власний  капітал за 2018р., Примітки до річної фінансової звітності за рік, що 

закінчився 31 грудня 2018 року. 

 проведено згідно з Договором про проведення аудиту  фінансової звітності № ДОГОВІР 

№18/02/ОА-19-4   від 18.02.2019р. 

Період, яким охоплено проведення аудиту -01.01.2018р. -31.12.2018р. 

Дата початку перевірки  -  18.02.2019р. 

Дата закінчення перевірки - 25.03.2019р. 

Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) - 28.03.2019р. 

Місце проведення аудиту:   м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 1. 

Директор ТОВ "АФ "Аудит Консалт Україна"___________________________        Т.П. 

Самборська  

сертифікат аудитора №007645 серії А, виданий Аудиторською Палатою України від 22.02.18 

№355/2. 

Дата видачі аудиторського висновку "28" березня 2019р. 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Керiвництво ПрАТ "Кранобудівна фірма "Стріла" вiд iменi осiб, що здiйснюють управлiнськi 

функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, заявляє, що наскiльки це вiдомо 

вiдповiдальним особам, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв 

бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк 

та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан 

активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента цiнних паперiв, а також про те, 

що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i 

здiйснення господарської дiяльностi, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з 

якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Вiд iменi керiвництва Голова 

Правління Татарiн Андрiй Євгенович.  

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) у 

загальнодоступній інформаційній базі 

даних НКЦПФР або через особу, яка 

провадить діяльність з оприлюднення 

регульованої інформації від імені 

учасників фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

10.04.2018 11.04.2018 Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків простих 
акцій акціонерного товариства (крім 

публічного акціонерного товариства) 

11.04.2018 07.03.2018 Відомості про проведення загальних зборів 

 


