
Титульний аркуш

Публічне акціонерне товариство "Кранобудівна 
фірма "Стріла" 

Річна інформація емітента цінних паперів

1.1. Повне найменування емітента

Голова Правління Татарін Андрій Євгенович

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

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

(дата)

26.04.2013
М.П.

за                   рік2012

1. Загальні відомості

1.2. Організаційно-правова форма емітента

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
1.4. Місцезнаходження емітента

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

01349495
вул. Щолківська,1, м. Бровари, Броварський, 
Київська область, 07400

0459454300, 0459454304

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

(дата)

26.04.2013

2.2. Річна інформація
 опублікована у

(дата)

26.04.2013
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

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

Публічне акціонерне товариство

2.3. Річна інформація
 розміщена на 
власній сторінці

в мережі 
Інтернет

http://strela.emitent.in.ua

(адреса сторінки)

(дата)

30.04.2013

1.6. Електронна поштова адреса емітента strela@emitent.in.ua
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Зміст

1. Основні відомості про емітента:
Xа) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
Xб) інформація про державну реєстрацію емітента;
Xв) банки, що обслуговують емітента;
Xг) основні види діяльності;

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
е) інформація про рейтингове агентство;
є) інформація про органи управління емітента.

X2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв).

X3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
4. Інформація про посадових осіб емітента:

Xа) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
Xб) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
X5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.
X6. Інформація про загальні збори акціонерів.

7. Інформація про дивіденди.
X8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

9. Відомості про цінні папери емітента:
Xа) інформація про випуски акцій емітента;

б) інформація про облігації емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.

X10. Опис бізнесу.
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

Xа) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
Xб) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
Xв) інформація про зобов'язання емітента;

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних 
паперів.

X13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 
виникала протягом звітного періоду.

X14. Інформація про стан корпоративного управління.
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) 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;

г) інформація про похідні цінні папери;

Xг) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
Xґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.
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30. Примітки:  
Не заповнено: Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств -
Товариство не входе до будь яких об’єднань. 
Не заповнено: Інформація про рейтингове агентство-Товариство не користувалося послугами 
рейтингово агенства.
Не заповнено: Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв) (юридичні особи)-в складі учасників Товариства немає юридичних осіб.
Не заповнено: Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента 
(юридичні особи)-в складі учасників Товариства немає юридичних осіб.
Не заповнено: Інформація про дивіденди-Товариство не нараховувало та не сплачувало 
дивідендів. 
Не заповнено: Процентні облігації-Товариство не випускало Процентні облігації.
Не заповнено: Дисконтні облігації-Товариство не випускало дисконтні облігації.
Не заповнено: Цільові (безпроцентні) облігації-Товариство не випускало Цільові (безпроцентні) 
облігації.
Не заповнено: Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає 
реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)-Товариство не 
випускало інші цінні папери (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, 
іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН).
Не заповнено: Інформація про похідні цінні папери-Товариство не випускало похідні цінні 
папери .
Не заповнено: Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду-Товариство не 
викупало власних акцій протягом звітного періоду.
Не заповнено: Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. Інформація щодо 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 
активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. 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.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку

X26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році 
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до 
Комісії).

X27. Аудиторський висновок.
X28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)
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замовлених та виданих сертифікатів цінних паперів-Товариство не замовляло та не видавало 
сертифікатів цінних паперів у звітному періоді.
Не заповнено: Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. Інформація щодо 
замовлених бланків сертифікатів інших цінних паперів-Товариство не замовляло та не видавало 
сертифікатів іншіх цінних паперів у звітному період.
Не заповнено: Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. Інформація щодо виданих 
власникам сертифікатів інших цінних паперів-Товариство не замовляло та не видавало 
сертифікатів іншіх цінних паперів у звітному період.
Не заповнено: Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. Інформація щодо виданих 
власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді-Товариство не замовляло та не 
видавало сертифікатів іншіх цінних паперів у звітному період.
Не заповнено: Інформація про зобов'язання емітента (за кожним випуском облігацій)-Товариство 
не іметувало облігацій , тому немає зобов'язання.
Не заповнено: Інформація про зобов'язання емітента (за іпотечними цінними паперами )-
Товариство не випускало іпотечні цінні папери , тому не має по низ зобов'язань.
Не заповнено: Інформація про зобов'язання емітента (за сертифікатами ФОН)-Товариство не 
випускало сертифікатів ФОН , тому не має зобов'язань.
Не заповнено: Інформація про зобов'язання емітента (за іншими цінними паперами (у тому числі 
за похідними цінними паперами)-Товариство не випускало інших цінних паперів (у тому числі 
похідних цінних паперів) , тому не має зобов'язань.
Не заповнено: Інформація про зобов'язання емітента (за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права)-Товариство не здійснювало інвестицій в корпоративні права та немає за них 
зобов'язань.
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Публічне акціонерне товариство "Кранобудівна фірма "Стріла" 

ПАТ  КФ "Стріла"

Київська обл., 

07400

м. Бровари

вул. Щолківська,1

3. Основні відомості про емітента

3.1.1. Повне найменування

3.1.2. Скорочене 
найменування

3.1.3. Організаційно-
правова форма

3.1.5. Область, район

3.1.4. Поштовий індекс

3.1.6. Населений пункт

3.1.7. Вулиця, будинок

Публічне акціонерне товариство

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

А01 №543515
26.05.1995
Виконавчий Комітет Броварської міської ради Київської області

6209500,00

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
3.2.2. Дата державної реєстрації
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

3.2.4. Зареєстрований статутний
 капітал (грн.)

6209500,003.2.5. Сплачений статутний 
капітал (грн.)

3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті
3.3.2. МФО банку

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті
3.3.5. МФО банку

Публічне акціонерне товариство ВТБ Банк

321767

Публічне акціонерне товариство "Сведбанк"

300164

3.3.3. Поточний рахунок

3.3.6. Поточний рахунок

26009301400141

26008081723801

3.4. Основні види діяльності

33.20

28.22

46.63

Код за КВЕДНайменування виду діяльності

[2010]Установлення та монтаж машин і устатковання

[2010]Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної промисловості 
та будівництва

[2010]Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального 
устатковання
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Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника

Код за 
ЄДРПОУ 
засновника 

та/або 
учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 
учаснику (від 

загальної кількості)

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

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи

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

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 
учаснику (від 

загальної кількості)

Загальна кількість учасників  -696 
особи

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 100,00000000000

100,00000000000Усього:
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Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 9
Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 5
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 4
Фонд оплати праці: 313,0 тис.грн.
Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього
 року: Фонд олати праці збільшився на на 64 т. грн.,1 тис. грн. В зв'язку з збільшенням 
мінімальної з/п.
Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників 
операційним потребам емітента:  В зв'язку з скрутним положенням підприємства кадрова 
політика направлена на збереження кваліфікаційних кадрів.

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

© SMA 013494952012 р. 



6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6. Інформація про посадових осіб емітента

1970

13
Голова наглядової ради ТОВ "НСМ Індастри"

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін 
у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Стаж керівної роботи (років) - 13

Вища КНУ им.Шевченка

Просін Дмитро Миколайович

СН, 135269, 21.05.1996, Харківський РУГУ МВС м. Києва

Голова Наглядової ради

фізична особа

6.1.1. Посада

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

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав

1962

13
ТОВ "НСМ Індастрі" , Член Наглядової ради

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін 
у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Стаж керівної роботи (років) -13

Вища НАУ

Кулік Андрій Костянтинович

НК, 017425, 05.10.1995, Діснянський ВМУМВС в 
Чернігівській обл.

Член Наглядової ради

фізична особа

6.1.1. Посада

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

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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1970

12
ТОВ "НСМ Індастри " Член Наглядової ради

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Стаж керівної роботи (років) - 12

Вища  Київський політехнікум з'вязку

Лола Наталія Володимирівна

СН, 197700, 25.05.1996, Московський РУГУ МВС м. Києва

Член Наглядової ради

фізична особа

6.1.1. Посада

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

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав

1961

15
ПрАТ "ВТШФ Дана" , помічник Голови правління

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Стаж керівної роботи (років) - 15

Вища Харківське вище танкове училище

Чумак Юрій Олександрович

МК, 098944, 24.05.1996, Борівске РВМВС в Харківській обл.

Член Наглядової ради

фізична особа

6.1.1. Посада

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

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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1982

7
ТОВ "НСМ Індастрі" финансовий директор

6.1.8. Опис:  Обраний Членом Наглядової ради загальними зборами акціонерів від 
24.03.2011р.Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Стаж керівної роботи (років) - 7
Попередні посади: ТОВ "НСМ Індастрі" финансовий директор

Вища КНЕУ им. Гетьмана

Рокоман В'ячеслав Григорович

СМ, 081542, 30.06.1999, Броварський МВ ГУМВС в Київській
 обл.

Член Наглядової ради

фізична особа

6.1.1. Посада

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

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав

1970

15
ПрАТ МФ "Лагода" , Голова правління.

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.  
Посадову особу призначено згідно рішення Наглядової ради ( Протокол №03/09/2012 від 
03.09.2012 р.) "За сумісництвом".  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
посадова особа емітента не має. 
Стаж керівної роботи (років) - 15
Посадова особа  працює у ПрАТ МФ "Лагода" , Голова правління.
Посадова особа не дає згоду на розкриття паспортних  даних.

Вища

Татарін Андрій Євгенович

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

Голова Правління

фізична особа

6.1.1. Посада

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

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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1948

34
ТОВ "Грант і Ко" Головний бухгалтер

6.1.8. Опис:  Обрана членом правління згідно рішення Наглядової ради від 
06.04.2011р.Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. .. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Стаж керівної роботи (років) - 34
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Вища Ленінградський інститут водного транспорту

Вітковська Ірина Георгіївна

СО, 961728, 09.04.2002, Деснянський РУГУ МВС м. Києві

Головний бухгалтер

фізична особа

6.1.1. Посада

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

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав

1961

2
ВАТ КФ "Стріла" Член ревезійної комісії

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. . 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Стаж керівної роботи (років) - 2

д/н

Кулік Тетяна Іванівна

ЕЕ, 070216, 04.08.1999, Євпаторийський МВГУ МВС в Криму

Голова Ревізійної комісії

фізична особа

6.1.1. Посада

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

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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1960

10
ПАТ КФ "Стріла" Начальник ПЕВ

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Стаж керівної роботи (років) - 10

Вища КІХП

Шаулко Надія Іллівна

СК, 313448, 26.07.1996, Броварський МВГУМВС в Київській 
обл.

Член Ревізійної комісії

фізична особа

6.1.1. Посада

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

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 
особи або повне 
найменування 
юридичної особи

Дата 
внесення 
до реєстру

Кількість

 акцій 
(штук)

Від загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

Кількість за видами акційПосада

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Паспортні дані 
фізичної особи 

(серія, номер, дата 
видачі, орган, який 

видав) або 
ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

2 4 5 6 7 8 9 101 3

Лола Наталія 
Володимирівна

24.12.2010 28792 51,00000000000 28792 0 0 0Член Наглядової ради СН, 197700, 
25.05.1996, 
Московський РУГУ 
МВС м. Києва

фізична особа

Кулік Тетяна Іванівна

24.12.2010 21864 38,73000000000 21864 0 0 0Голова Ревізійної 
комісії

ЕЕ, 070216, 04.08.1999, 
Євпаторийський МВГУ

 МВС в Криму

фізична особа

Шаулко Надія Іллівна

24.12.2010 122 0,21610000000 122 0 0 0Член Ревізійної комісії СК, 313448, 
26.07.1996, 
Броварський 
МВГУМВС в Київській

 обл.

фізична особа

Чумак Юрій 
Олександрович

24.12.2010 25 0,04430000000 25 0 0 0Член Наглядової ради МК, 098944, 
24.05.1996, Борівске 
РВМВС в Харківській 
обл.

фізична особа
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2 4 5 6 7 8 9 101 3

Кулік Андрій 
Костянтинович

24.12.2010 10 0,01770000000 10 0 0 0Член Наглядової ради НК, 017425, 
05.10.1995, 
Діснянський ВМУМВС 
в Чернігівській обл.

фізична особа

Просін Дмитро 
Миколайович

24.12.2010 10 0,01770000000 10 0 0 0Голова Наглядової 
ради

СН, 135269, 
21.05.1996, 
Харківський РУГУ 
МВС м. Києва

фізична особа

Усього: 50823 90,02580000000 50823 0 0 0
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Найменування юридичної 
особи

Ідентифі-
каційний 
код за 
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Дата 
внесення

 до 
реєстру

Кількість 
акцій 
(штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій

П.І.Б. фізичної особи Дата 
внесення

 до 
реєстру

Кількість 
акцій 
(штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

Кількість за видами акційСерія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт

Лола Наталія Володимирівна 01.02.2011 28792 51,0044 28792 0 0 0д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

Кулік Тетяна Іванівна 24.11.2008 21864 38,7316209 21864 0 0 0д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

50656 89,7360209 50656 0 0 0Усього:
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8. Інформація про загальні збори акціонерів

10.04.2012
89,84

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання Гови та секретаря загальних зборів акціонерів 
2. Про обрання лічильної комісії

3. Про затвердження регламенту загальних зборів

4. Про затвердження порядку подачі пропозицій для голосування

5. Приняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління Товариства за 2011р.
6. Приняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2011р.
7. Приняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011р.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік (річного 
звіту та балансу)
9. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2011р..
10. Про затвердження правочинів та/або значних правочинів Товариства.
11. Затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного: 
1.З першого питання  прийняте рішення обрати Головою зборів Русак Н.В. , секретарем Зборів - 
Голембіовського Ю.І.
2. З другого питання прийняте рішення лічільну комісію у складі 3-х осіб.
3. З третього  питання прийняте рішення схвалити регламент Зборів.
4. З четвертого питання  прийняте рішення затвердити порядо подачі пропозицій для 
голосування учасниками Зборів.
5. З п'ятого питання прийняте рішення : затвердити Звіт Правління Товариства за 2011рік.
6. З шостого питання прийняте рішення: затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
7. З сьомого питання прийняте рішення: затвердити звіт Ревезійної комісії Товариства за 2011 
рік.
8. З восьмого питання прийняте рішення : затвердити результати фінансово-господарської 
діяльності за 2011 рік.
9. З дев'ятого питання прийняте рішення : прибуток Товариства ( 95,00 т. грн ) направити на 
розвиток Товариства.
10. З десятого питання прийняте рішення : не затверджувати  правочинів та/або значних 
правочинів Товариства.
11. З одинадцятого питання прийняте рішення : не затверджувати протоколи Наглядової ради 
Товариства.

X
чергові позачергові
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10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Товариство з обмеженою відповідальністю "Колегія -Цінні 
папери"

32962682
В.Порика,7-Б (літера А), м. Київ, Подільський, 04208

044 4633553
044 4633553

АБ №533870

27.04.2010

ДКЦПтаФР

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

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Опис: Договір про відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах  
 №Е-1021 від 10.12.2010р. (ТОВ «Колегія  Цінні папери

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
дiяльнiсть зберiгача
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Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій
 цінних паперів"

35917889
Тропініна,7-г, м. Київ, Шевченківський, 04107

044 5854240
044 5854241

АБ №498004

19.11.2009

ДКЦПтаФР

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

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

234

Опис: Договір про обслуговування емісії цінних паперів № Е2857/10 від 23.12.2010р.(Приватне 
акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
дiяльнiсть депозитарiю

Мале приватне підприємство аудиторська фірма Кронос 
Київська філія

21444899
вул. Струтинського,6, м. Київ, Печерський, 01014

044 531-97-44
044 531-97-45

1478

26.01.2001

Аудиторська Палата України

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

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Приватне підприємство

Опис: Договор на здійснення аудиторської перевірки №17/11 від 12.04.2011р.

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 
емiтенту
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Дата 
реєстрації 
випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 
випуску

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Міжнарод-
ний 

ідентифіка-
ційний 
номер

Форма 
існування та 
форма випуску

Номінальна 
вартість (грн.)

Кількість 
акцій (штук)

Загальна 
номінальна 
вартість 

(грн.)

Частка у 
статут-
ному 

капіталі 
(%)

11.1. Інформація про випуски акцій

11. Відомості про цінні папери емітента

Тип цінного 
папера

1 2 3 4 6 7 8 9 105
08.11.2010 1024/1/10 Державна комісія з цінних паперів 

та фондового ринку
110,00 6209500,0056450 100

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснюється

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснюється

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: д/н

Мета додаткової емісії: додаткова еміссія не здійснювалась.

Спосіб розміщення:д/н

UA 4000084560UA 
4000084560

Бездокументарні 
іменні

Акція проста 
бездокументарна

 іменна
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12. Опис бізнесу

Пiдприємство було створено в 1965 роцi для виконання робiт по капiтальному ремонту будiвельних 
механiзмiв. В даний час основним напрямком товариства є: виробництво автомобiльних кранiв 
вантажопiд'ємнiстю вiд 16 до 25 тон, виробництво вузлiв та запчастин до них та iншого устаткування, 
ремонт автокранiв та iншi види дiяльностi, якi не суперечать чинному законодаству та вiдповiдають 
статуту. Наприкiнцi 1993 року орендне пiдприємство "Стрiла" було перетворено в процесi приватизацiї у 
вiдкрите акцiонерне товариство Кранобудiвна фiрма "Стрiла". Статутний фонд товариства у вiдповiдностi 
до установчих документiв становить 6209500,00 грн., який подiлений 56450 простих iменних акцiй 
номiнальною вартiстю 110,00 грн. Рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол №4 від 21.09.2010р.) 
Відкрите акціонерне товариство „Кранобудівна фірма „Стріла” перемейноване у Публічне акціонерне 
товариство „Кранобудівна фірма „Стріла”. З метою приведення  у відповідність до вимог Закону „Про 
акціонерні товариства” – 21.10.2010р. зареєстрована Нова редакція статуту.

ПАТ представляє собою єдине цiле виробництво без створення дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 
представництв. В складi товариства є: 1) два цехи та дiльниця основного виробництва - цех складання 
кранiв, гiдромеханiчний цех, заготiвельна дiльниця; 2) допомiжнi дiльницi - iнструментальна, 
транспортна, енергомеханiчна; 3) пiдроздiли управлiння.

д/н

Дана фінансова звітність Товариства була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
 звітності (далі – МСФЗ), які прийняті Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі – 
РМСБО), та Тлумачень, які були випущенні Комітетом з тлумачень Міжнародної фінансової звітності 
(далі – КТМФЗ   Використано редакцію МСФЗ, що діяла станом на 31.12.2012р.
Ця фінансова звітність підготовлена на базі історичної собівартості, за винятком оцінки за прийнятною 
вартістю основних засобів на дату першого застосування МСФЗ відповідно до МСФЗ 1 «Перше 
застосування міжнародних стандартів фінансової звітності».
Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі 
бухгалтерських записів згідно з українським законодавством  шляхом трансформації з внесенням 
коригувань та проведенням перекласифікації статей з метою достовірного надання інформації згідно з 
принципами МСФЗ.
Для приведення показників фінансової звітності ПАТ у відповідність з вимогами МСФЗ Товариством 
здійснено трансформацію фінансової звітності, складеної за національними П(С)БО, у звітність, формат і 
зміст якої відповідає вимогам МСФЗ.
Процедури коригування показників звіту за 2012 рік включали: вибір облікової політики і формату 
фінансової звітності з урахуванням вимог МСФЗ; коригування показників звітності для забезпечення 
подання інформації у повній відповідності з МСФЗ.
 Керівництво Товариства звертає увагу користувачів звітності на наступну особливість, притаманну 
фінансовій звітності, що складається в 2012 році. У відповідності до Закону «Про бухгалтерський облік і 
фінансову звітність в Україні» с 2012 року публічні акціонерні товариства складають фінансову звітність 
за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). У відповідності до спільного листа НБУ, 
Мінфіну та Держстату від 07.12.2011 року публічні акціонерні товариства можуть обрати датою переходу 
на МСФО - 01.01.2011 або 01.01.2012 р.
Керівництво Товариства вибрало датою переходу 01.01.2012 р. Це означає, що перша фінансова звітність 
по МСФЗ буде складатися за звітні періоди 2013 року. В 2012 році Товариство складає попередню 
фінансову звітність по МСФЗ. Це означає, що фінансова звітність ПАТ «Кранобудівна фірма «Стріла» в 
2012 році складається на підставі МСФЗ. Однак, ця звітність не вважається повністю відповідною МСФЗ, 
так як вона відповідає не всім вимогам міжнародних стандартів.
При складанні попередніх звітів по МСФЗ в 2012 році не додержуються деякі вимоги МСФЗ 1 та інших 
стандартів. Дані попередньої фінансової звітності, складеної в 2012 році на підставі МСФЗ, будуть 
використані в якості порівнюваних даних для складання повних фінансових звітів по МСФЗ за звітні 
періоди 2013 року.

Важливі події розвитку

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Інформація про організаційну структуру емітента

Опис обраної облікової політики
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1. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ  НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 
щодо попередньої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства „Кранобудівна фірма 
„Стріла” станом на 31 грудня 2012 року та за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року.

2.2 Адресат: Акціонерам (власникам цінних паперів), керівництву, Національній комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, іншим користувачам фінансової звітності Публічного акціонерного товариства 
„Кранобудівна фірма „Стріла”

2.3 Вступний параграф: Аудитором Вуколовою О.О. (сертифікат аудитора серії А №000642 від 25 січня 
1996 року (чинний до 25.01.2015 року) аудиторської фірми “Кронос”, яка внесена в Реєстр суб’єктів 
аудиторської діяльності згідно свідоцтва №1478 (виданого Аудиторською палатою України  26 січня 2001 
року за рішенням № 98, дія якого подовжена до 23 грудня 2015 року) проведено незалежну аудиторську 
перевірку фінансової звітності  Публічного акціонерного товариства „Кранобудівна фірма „Стріла” за 
період діяльності з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року з метою визначення достовірності звітності, 
обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та фінансовому стану Товариства станом на 
31 грудня 2012 року. 

2.3.1 .Основні відомості про емітента :
Повне найменування6Публічне акціонерне товариство „Кранобудівна фірма „Стріла” 

Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України:601349495
Місцезнаходження:607400 Київська обл., місто Бровари, вулиця Щолківська, будинок 1.
Дата державної реєстрації626.05.1995р..

2.3.2 Опис аудиторської перевірки:
Ми провели аудиторську перевірку у відповідності з вимогами та положеннями Законів України “Про 
аудиторську діяльність”, „Про акціонерні товариства”, Міжнародними стандартами контролю якості, 
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (у тому числі Міжнародними стандартами 
аудиту 700,705,706,710,720) та у відповідності з Вимогами до аудиторського висновку при розкритті 
інформації емітентами цінних паперів,  затвердженими Рішенням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від  29 вересня 2011р., №1360, згідно з  роз'яснення "Щодо особливостей формату та 
змісту аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) за результатами аудиту річної за 2012 рік 
фінансової звітності при розкритті інформації емітентами цінних паперів за умови обрання емітентом 
датою переходу на МСФЗ 01.01.2012 р.", що затверджені Рішенням АПУ від 01.04.2013р. №266/15.  Ці 
нормативні документи зобов’язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою 
одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень, 
господарська діяльність Товариства здійснюється у відповідності до чинного законодавства. Аудиторська 
перевірка передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно 
сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи 
оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства та помилок. Виконуючи 
оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та 
достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які 
відповідають обставинам. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й
 розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих 
принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених керівництвом, а також оцінку
 загального подання  попередньої фінансової звітності.
 Крім фінансової звітності перевірці підлягали засновницькі та реєстраційні документи,наказ про облікову
 політику та інші внутрішні документи, регістри синтетичного та аналітичного обліку, матеріали 
інвентаризації, а також первинні бухгалтерські документи. В зв”язку з призначенням аудитора після дати 
проведення інвентаризації і неможливості приймати у ній участь, аудитором , в процесі перевірки, були 
застосовані альтернативні процедури одержання достатніх та відповідних аудиторських доказів існування 
і стану запасів (згідно МСА501).
Акціонерне товариство з врахуванням особливостей своєї діяльності на підставі вимог МСФЗ визначило 
облікову політику та подання фінансової звітності. Облікова політика в основному забезпечує можливість 
надання користувачам фінансової звітності правдивої та неупередженої інформації про фінансовий та 
майновий стан підприємства, доходи, витрати та фінансові результати підприємства.

              Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для 

Текст аудиторського висновку
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висловлення нашої думки.

Для перевірки було надано таку фінансову звітність :
•�Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2012 року (форма № 1 Баланс)
•�Звіт про фінансові результати за 2012 рік (форма № 2)
•�Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (форма № 3)
•�Звіт про зміни у власному капіталі за 2012 рік (форма № 4)
•�Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік, що містять стислий опис основних принципів 
облікової політики, порівняльну та пояснювальну інформацію, яка розкриває особливості переходу з 
Національних стандартів бухгалтерського обліку на Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі-
МСФЗ) 
           Фінансова звітність складена з використанням розкритих в Примітках основ бухгалтерського обліку
 по МСФЗ, з урахуванням обмежень МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», включаючи:
•�Розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ;
•�Відсутність порівняльної інформації;
•�Допущення , прийняті керівництвом щодо стандартів та інтерпретацій, які, як очікується, вступлять в 
силу, та політик, які  очікується, будуть прийняті на дату підготовки першого повного пакету фінансової 
звітності  за МСФЗ станом на 31.12.2013р.
    Ця фінансова звітність складена з метою формування інформації , яка буде використана у якості 
порівняльної при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ на 31.12 2013р.  Така зміна 
концептуальної основи схвалена до застосування в Україні для перехідного періоду листом Мінфіну, НБУ 
та Держстату від 07.12.2011г.№12-208/1757-14830, №31-08410-06-5/30523, №04/4-07/702. Фінансова 
звітність вважається  Попередньою фінансовою звітністю.
2.4 Відповідальність управлінського персоналу: Управлінський персонал несе відповідальність за 
підготовку та достовірне представлення цих попередніх фінансових звітів у відповідності до 
вищезазначених основ бухгалтерського обліку та фінансової звітності, описаних в Примітках. Це визначає
 той факт, що основа Фінансової звітності є прийнятною з метою складання повного комплекту фінансової
 звітності Публічного акціонерного товариства „Кранобудівна фірма „Стріла” на 31.12.2012р. в існуючих 
обставинах. 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 помилок.

2.5 Відповідальність аудитора: Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів 
на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до
 Міжнародних стандартів аудиту та етики. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а 
також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що 
попередні фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

2.6. � Висновок незалежного аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності: 
2.6.1 Висновок незалежного аудитора – немодифікована - позитивна думка:
      На думку аудитора, попередня фінансова звітність  Публічного акціонерного товариства 
„Кранобудівна фірма „Стріла” станом на 31.12.2012 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату, складена
 в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, описаної в 
Примітках до річної фінансової звітності за 2012 рік, що містять стислий опис основних принципів 
облікової політики, порівняльну та пояснювальну інформацію, яка розкриває особливості переходу з 
Національних стандартів бухгалтерського обліку на Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі-
МСФЗ) , включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як 
очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли 
управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 
31.12.2013 року.

2.6.2 Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання

Ми звертаємо увагу на Примітках до річної фінансової звітності за 2012 рік, які пояснюють ймовірність 
внесення коригувань у вхідні залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фінансову звітність за 2012 
рік під час складання балансу першого повного пакета фінансової звітності за МСФЗ станом на 
31.12.2013 р. Також звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який 
включає три Баланси (Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про 
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сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал і відповідні примітки (в тому 
числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити достовірне 
відображення фінансового стану Публічного акціонерного товариства „Кранобудівна фірма „Стріла”, 
результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не 
модифікована щодо цього питання.

Попередню фінансову звітність Публічного акціонерного товариства „Кранобудівна фірма „Стріла” було 
складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова 
звітність Публічного акціонерного товариства „Кранобудівна фірма „Стріла” може бути не прийнятною 
для інших цілей.

Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

          
2.7. Додатковий розділ (складений у відповідності до пукту 2.7. Вимог до аудиторського висновку при 
розкритті інформації емітентами цінних паперів,  затверджених Рішенням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від  29 вересня 2011р., №1360). 

2.7.1. На думку аудитора,  вартість чистих активів, розрахована у відповідності до Методичних 
рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств (затверджених Рішенням 
ДКЦПФР від 17.11.2004 р. №485) за станом на 31.12.2012 року   дорівнює 12987,0 тис.грн. та перевищує  
Статутний капітал на 6777,0 тис. грн., що    відповідає вимогам  п.3 ст.155 Цивільного кодексу України. 

Фінансовий стан Товіриства характеризується наступними показниками:
1.1Коефіцієнт загальної ліквідності (норматив- не менше 1,0):
•1Станом на 31.12.2011р. – 0,96
•1Станом на 31.12.2012р. – 0,78

2.1Проміжний коефіцієнт ліквідності (норматив –не менше 0,6-0,8):
•1Станом на 31.12.2011р. – 0,36
•1Станом на 31.12.2012р.- 0,20

3.1Коефіцієнт абсолютної ліквідності (норматив- більше 0,0):
•1Станом на 31.12.2011р. – 0,0002
•1Станом на 31.12.2012р.- 0,0008

4.1Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом (норматив-менше 1,0):
•1Станом на 31.12.2011р. – 1,1
•1Станом на 31.12.2012р. -  1,0

5.1Коефіцієнт рентабельності активів (норматив-більше 0,0): 
•1Станом на 31.12.2011р. – 0,003
•1Станом на 31.12.2012р. – від»ємне значення

6.1Коефіцієнт  фінансової незалежності (норматив- більше 0,5):
•1Станом на 31.12.2011р. – 0,47
•1Станом на 31.12.2012р. – 0,49

На думку аудитора, Публічне акціонерне товариства „Кранобудівна фірма „Стріла” відчуває недостатність
 чистого оборотного капіталу, про що  свідчать коефіцієнти ліквідності. Показники фінансового стану у 
2011-2012 роках стабільні. Значення показника фінансової незалежності показує, що джерелом активів  
підприємства на 51% є короткострокова кредиторська заборгованість, а на 49 % - власний капітал. Отже 
показник фінансової незалежності  свідчить про наявність у Товариства потенціалу для зміцнення 
фінансового стану та забезпечення безперервності діяльності..

2.7.2. На думку аудитора,  немає суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала 
аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів – Публічним акціонерним 
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товариством „Кранобудівна фірма „Стріла” та подається до Національної  комісії з цінних паперів та 
фондового ринку.

2.7.3.  На думку аудитора,  виконання значних правочинів (коли ринкова вартість майна чи послуг, що є 
предметом правочину, складає   10  чи більше відсотків вартості активів за даними останньої річної 
звітності)  здіснюється у відповідності до статті 70 розділу ХІІІ Закону України „Про акціонерні 
товариства” від 17.09.2008р. №514-VI. 

2.7.4. На думку аудитора стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту,  
відповідає вимогам Закону України „Про акціонерні товариства” від 17.09.2008р. №514-VI..

2.7.5. На думку аудитора, фінансові звіти емітента – Публічного акціонерного товариства „Кранобудівна 
фірма „Стріла” не мають ознак суттєвих викривлень внаслідок шахрайства чи помилок. Цей висновок 
зроблений на підставі здійснених аудитором процедур, що передбачені МСА 240 „Відповідальність 
аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності”

2. 8.   Основні відомості про  аудиторську фірму «Кронос»:
Назва підприємства : Мале приватне підприємство Аудиторська фірма “Кронос”
Індивідуальний код: 21444899
Назва філії : Київська філія малого приватного підприємства аудиторська фірма «Кронос»
Індивідуальний код філії: 25665835
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності за  №  1478 від 26 січня 2001 року , 
видане згідно рішення № 98  Аудиторської палати   України  від 26.01.2001 р , дія якого подовжена до 23 
грудня 2015року.
Аудитор Вуколова Ольга Олександрівна: Сертифікат аудитора серії А № 000642 від 25.01.1996р, чинний 
до 25.01.2015 року.
Місце знаходження: 01014, м. Київ, Печерський р-н, вул. Струтинського, 6.
Поштова адреса: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 30 оф. 404.
Телефон/факс: 531-97-44 (45, 46)

2.9. Дата та номер договору про проведення аудиту: договір від 15.02.2013р. №21-2/12

2.10. Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: аудиторська перевірка проводилась в період з 
16.02.2013р. по 25.04.2013р.
2.11. Підпис аудитора, що проводив перевірку 
 Аудитор                                                                                                                              О.О. Вуколова           
Підпис Директора
 МПП АФ “Кронос”                                                                                                             О.О. Вуколова           

2.12. Дата  аудиторського висновку:  25.04.2013р.

Основним видом продукцiї яку виробляє товариство є 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.; Пiдприємство проводить монтаж кранових установок на шасi замовника. На всi моделi 
автокранiв ПАТ гарантує безвiдмовну роботу на протязi 18 мiсяцiв.
У 2012 році реалізовано готової продукції на суму - 2014,0 т.грн. (без ПДВ), надано послуг з ремонту 
устаткування та оренди на суму - 3227,00 т.грн. (без ПДВ)

За останні п'ять років придбано активів : 1529,8 т. грн. відчуджено активів -1589 т. грн.

Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець 2012 року складає 72,7%.
Протягом 2012 року дооцiнка основних засобiв не здійснювалась. Обмежень на використання майна ПАТ 
КФ "Стріла" немає. На консервацiї та реконструкцiї основних засобiв немає.

Інформація про основні види продукції або послуг

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Інформація про основні засоби емітента
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Iстотними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть товариства є свiтова економiчна криза, низька 
платоспроможнiсть, недостатньо оборотних активiв, необхiднiсть у технiчному переоснащеннi. Суттєвий 
вплив на становище підприємства створює зменшення попиту на продукцію.

У 2012 році нараховано штрафних санкцій на суму - 4 тис.грн.

Планується покращити фінансування діяльності за рахунок наступних джерел:
1. Реалізація запасів , що є у наявності ,за станом на 31.12.2012 р.
2. Отримання платежів від дебіторів Товариства.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Інформація про факти виплати штрафних санкцій

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Укладених але не виконаних договорів у підприємства немає

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

д/н

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

В 2012 році   судових справ за учістю ПАТ "КБФ Стріла"не було.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент

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 2009- 2011 р.р. був
 у межах  України, клiєнти- це будiвельнi органiзацiї та пiдприємства та iншi комерцiйнi структури. Збут 
продукцiї здiйснюється самим товариством на умовi укладання договору.

Інша інформація

Продовжувати пошук нових потенцiальних клiєнтiв - споживачiв продукцiї як в межах України, так i за її 
межами.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
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13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби 

(тис.грн.)
Орендовані основні засоби 

(тис.грн.)
Основні засоби, всього 

(тис.грн.)

на початок 
періоду

на початок 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

11796 13638 0 0 11796 13638

1207 1350 0 0 1207 1350

138 123 0 0 138 123

248 291 0 0 248 291

473 471 0 0 473 471

467 467 0 0 467 467

4 4 0 0 4 4

1 0 0 0 1 0

1 0 0 0 1 0

13862 15873 0 0 13862 15873

Опис: Первісна вартість основних засобів: 52296,0 т.грн.
Ступінь зносу основних засобів: 69,6 %
Ступінь використання основних засобів: Основні засоби використовуються не на повну потужність. Ступінь 
використання змінюється протягом року по мірі отримання та виконання замовлень.
Сума нарахованого зносу: 36423,0 т.грн.
Суттєві зміни у вартості основних засобів не відбулося. Основні засоби належать Товариству на праві власності.

1.Виробничого призначення:

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

2.Невиробничого призначення: 

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

Усього

13389 15402 0 0 13389 15402
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13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)
Статутний капітал (тис. грн.)

12987
6210

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та 
звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення  вартості  чистих 
активів  акціонерних  товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного 
періоду становить 6777 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 6777 тис.грн. 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 
попереднього періоду становить 7036 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих 
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 7036 
тис.грн. 
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу 
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 6210

Найменування

показника

За звітний період За попередній період

13246
6210
6210
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Види зобов‘язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн.)

Відсоток за 
користування 

коштами (% річних)

Дата 
погашення

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

3023

0

Зобов’язання за цінними паперами

у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X

X

X

X

X

X

3023

0

за векселями (всього)

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

X

X

X

X

X

X

60

0

10302

13385

Податкові зобов’язання

Фінансова допомога на зворотній основі

Інші зобов’язання

Усього зобов’язань

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0Кредити банку

у тому числі:

X

 

X X

   

0за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X X X

0за іншими цінними паперами (у тому числі
 за похідними цінними паперами) (за 
кожним видом):

X X X

Опис: Забов'язання відображени за сумою погашення.
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у грошовій 
формі 

(тис. грн.)

у відсотках
 до всієї 

виробленої

 продукції

у натуральній
 формі 

(фізична 
од. вим.)

у 
натуральній 

формі 
(фізична 
од. вим.)

у відсотках
 до всієї 
реалізо-
ваної 

продукції

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
N
з/п

Основний 
вид 

продукції у грошовій 
формі 

(тис. грн.)

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

4 5 63 81 2 7
3227 62 д/нд/н 622 Полуги оренди 3227

2014 38 д/нд/н 381 Виробництво 
готової 
продукції 
,ремонт та 
монтаж 
устатковння

2014
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Відсоток від
 загальної 

собівартості 
реалізованої

 продукції 
(у відсотках)

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
N
з/п

Склад витрат

31 2
431 Матеріальні затрати

132 Витрати на оплату праці

103 Витрати на соціальні заходи

344 Амортизація
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Дата 
виникнення 

події

Дата 
оприлюднення 
Повідомлення 
у стрічці новин

Вид інформації

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

1 2 3
24.03.2011 28.03.2011 Відомості про проведення загальних зборів

06.04.2011 07.04.2011 Відомості про проведення загальних зборів

17.06.2011 21.06.2011 Відомості про проведення загальних зборів

03.11.2011 04.11.2011 Відомості про проведення загальних зборів
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Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

2010 1 0

2011 2 1

2012 1 0

Зберігач ТОВ "Колегія Цінних паперів"

X

X

д/н

Збори не скликалися

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1

2

3

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

Реєстраційна комісія

Акціонери

Реєстратор

Інше (запишіть)

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

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

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

Підняттям карток

Бюлетенями (таємне голосування)

Підняттям рук

Інше (запишіть)

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Реорганізація

Внесення змін до статуту товариства

Прийняття рішення про зміну типу товариства

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про 
припинення їх повноважень

Інше (запишіть)

 № з/п

  Так  Ні

X

X

X

 Так  Ні 

X

 Так  Ні 

 Так  Ні 

X

X

X

X

X

X

X

X

Депозитарій X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про 
дострокове припинення їх повноважень

X

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

5

0

0

2

2

0

д/н

ні

X

д/н

X

д/н

Який склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість членів наглядової ради

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

Кількість представників держави

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків  акцій

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

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

Стратегічного планування

Аудиторський

З питань призначень і винагород

Інвестиційний

Інше (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з 
акціонерами? (так/ні)

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Члени наглядової ради не отримують винагороди

Інше (запишіть)

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Особисті якості (чесність, відповідальність)

Відсутність конфлікту інтересів

Граничний вік

Відсутні будь-які вимоги

Інше (запишіть)

(осіб) 

 Так

X

X

X

X

Ні

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X

X

3Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох
 років?

д/нІнше (запишіть)
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X

д/н

так

2

2

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

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано 
нового члена
Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Кількість членів ревізійної комісії, осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
 років?

 Так Ні

X

X

X

ні

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних 
зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

Загальні збори
 акціонерів

Засідання

наглядової ради
Засідання

правління

Члени правління (директор)

Загальний відділ

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Юридичний відділ (юрист)

Секретар правління

Секретар загальних зборів

Секретар наглядової ради

Корпоративний секретар

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з 
акціонерами

 

д/н ні ні ні
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так

ні

так

ні

ні

так

так

так

ні

так

ні

так

так

ні

ні

ні

так

ні

так

так

ні

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

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?

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи 
бюджету

Обрання та відкликання голови правління

Обрання та відкликання членів правління

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
правління

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій
Затвердження аудитора

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Загальні 
збори 

акціонерів

Наглядова 
рада

Виконавчий 
орган

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 
органу

 

так

так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого 
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені товариства? 

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)
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X

X

X

X

X

X

X

д/н

так

так

так

так

так

так

так

так

так

ні

так

ні

так

ні

так

так

так

ні

так

ні

так

так

так

ні

так

так

так

ні

так

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів 

Положення про наглядову раду

Положення про виконавчий орган (правління)

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Положення про ревізійну комісію

Положення про акції акціонерного товариства

Положення про порядок розподілу прибутку

Інше (запишіть)

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

розповсюджується 
на загальних 

зборах

Публікується у пресі, 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 
даних ДКЦПФР про 
ринок цінних паперів

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному

 товаристві

Копії 
документів 
надаються на

 запит 
акціонера

Інформація 
розміщується 
на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства

Фінансова звітність, результати
 діяльності
Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу

Інформація про склад органів 
управління товариства
Статут та внутрішні документи

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства

 

 Так Ні

так

X

X

д/н

так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім 
аудитором протягом останніх трьох років?

Не проводились взагалі

Менше ніж раз на рік

Раз на рік

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Правління або директор

Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X
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Планова ротація

X

X

X

д/н

X

д/н

ні

З якої причини було змінено аудитора?

Не задовольняв професійний рівень

Не задовольняли умови договору з аудитором

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

Інше (запишіть)

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

Ревізійна комісія 

Наглядова рада

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

Стороння компанія або сторонній консультант

Перевірки не проводились 

Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

З власнї ініціативи

За дорученням загальних зборів

За дорученням наглядової ради

За зверненням виконавчого органу

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

Інше (запишіть)

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

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X

 Так Ні

X

X

X

X
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ

д/н

X

ні

01.01.1900

д/н

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

Випуск акцій

Випуск депозитарних розписок

Випуск облігацій

Кредити банків

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

Інше (запишіть)

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
 дату його прийняття:

Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
корпоративного управління? (так/ні)

яким органом 
управління прийнятий:

д/нукажіть яким чином 
його оприлюднено:

ні

 Так 

X

X

X

X

X

 Ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України 
(далі - особа)?

Не задовольняв професійний рівень особи

Не задовольняли умови договору з особою

Особу змінено на вимогу:

акціонерів

суду

Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)

так

ні

ні

ні

ні

З метою дотримання Закону України "Про акціонерні товариства" для обліку прав власності на 
акції  Товариство користується послугами Депозитарію та Зберігача

ніЧи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) 

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

д/н

;

;
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4 3

8 8

4 5

0 0

13862 15873

50267 52296

36405 36423

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

13866 15876

Актив Код

рядка

На початок
звітного періоду

На кінець
звітного періоду

1 2 3 4

     I. Необоротні активи

010

Нематеріальні активи:

011

012

020

030

031

032

040

045

050

060

070

080

     залишкова вартість

     первісна вартість

     накопичена амортизація

Незавершені капітальні інвестиції

     залишкова вартість

     первісна вартість

     знос

     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 

     інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені податкові активи

Інші необоротні активи 

Усього за розділом I

Основні засоби:

Довгострокові фінансові інвестиції:

Баланс

на р.31.12.2012

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

 

 

 

 

 

 

   

   

2013.01.01

01349495

3210600000

06021

28.22

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КВЕД

 

Підприємство

Територія

Орган державного
управління

Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

Публічне акціонерне товариство "Кранобудівна фірма "Стріла" 

Не визначено

Виробництво підіймального та вантажно-
розвантажувального устатковання

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 233

Адреса вул. Щолківська,1, м. Бровари, Броварський, Київська область, 07400

КОДИ

((

((

))

) )

Довгострокові біологічні активи:    

0 0

0 0

0 0

035

036

037

     справедлива (залишкова) вартість

     первісна вартість

     накопичена амортизація (( ))

БРОВАРИ

0 0055Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

0 0056     первісна вартість інвестиційної нерухомості

0 0057     знос інвестиційної нерухомості

0 0065Гудвіл

0 0075Гудвіл при консолідації

(( ))

Середня кількість працівників (1) 9

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v
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1049 1070

0 0

7781 6782

969 469

1 1

0 0

2889 982

2889 982

0 0

6 3

0 0

0 0

0 0

1497 1163

0 0

4 12

0 0

0 14

14196 10496

0 0

28062 26372

100

110

120

130

140

150

160

161

162

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

Виробничі запаси

Поточні біологічні активи

Незавершене виробництво

Готова продукція

Товари

Векселі одержані

     чиста реалізаційна вартість

     первісна вартість

     резерв сумнівних боргів

     з бюджетом

     за виданими авансами

     з нарахованих доходів

     із внутрішніх розрахунків

Інша поточна дебіторська заборгованість

Поточні фінансові інвестиції

     в національній валюті

     в іноземній валюті

Інші оборотні активи

Усього за розділом II

     III. Витрати майбутніх періодів

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Баланс 

   

   

   

   

(( ) )

0 0231     у тому числі в касі

0 0275     ІV. Необоротні активи та групи вибуття

1 2 3 4
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Татарін А.Є.

Вітковська І.Г.

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: д/н

     I. Власний капітал

Статутний капітал 300

310

320

330

340

350

360

370

400

410

420

430

440

450

460

470

480

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

620

630

640

6210 6210

0 0

0 0

8989 8989

0 0

(1953) (2212)
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

264 0

4446 3023

2309 1862

0 0

111 60

0 0

144 177

22 16

0 0

0 0

7520 8247

14816 13385

0 0

28062 26372

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал 

Забезпечення виплат персоналу

Інші забезпечення 

Цільове фінансування(2)

Усього за розділом II

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

Відстрочені податкові зобов'язання

Інші довгострокові зобов'язання

Усього за розділом III

Короткострокові кредити банків

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

Векселі видані

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

     з одержаних авансів

     з бюджетом

     з позабюджетних платежів

     зі страхування

     з оплати праці

     з учасниками

     із внутрішніх розрахунків

Інші поточні зобов'язання

Усього за розділом IV

     V. Доходи майбутніх періодів

Баланс

( ( )

( (

     II. Забезпечення наступних витрат і платежів 

     III. Довгострокові зобов'язання

     IV. Поточні зобов'язання

Поточні зобов'язання за розрахунками:

Пасив Код

рядка

На початок
звітного періоду

На кінець
звітного періоду

1 2 3 4

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

)

)

)

380 13246 12987Усього за розділом I

415 0 0Сума страхових резервів

416 0 0Сума часток перестраховиків у страхових резервах ( () )

375 0 0Накопичена курсова різниця

385 0 0Частка меншості

605 0 0Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, 
утримуваними для продажу

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у 
галузі статистики.
(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 0
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6210 0 0 8989 0 (1953) 0 0 13246

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

6210 0 0 8989 0 (1953) 0 0 13246

 Стаття  Код  Статутний

капітал

 Пайовий

капітал

 Додатковий

вкладений

капітал

 Інший

додатковий

капітал

 Резервний
капітал

 Нерозподі-
лений

прибуток

 Неоплачений

капітал

 Вилучений

капітал

 Разом

Залишок на початок року  010

Зміна облікової політики 020

Виправлення помилок  030

Інші зміни  040

Скоригований залишок

на початок року    
 050

Коригування:           

2013.01.01

КОДИ

01349495

3210600000

06021

233

28.22

Дата

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

 

Підприємство

Територія

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

Публічне акціонерне товариство "Кранобудівна фірма "Стріла" 

Не визначено

Публічне акціонерне товариство

Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання

Звіт про власний капітал
за р.2012

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005

БРОВАРИ

Одиниця виміру: тис. грн.

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v
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0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 (259) 0 0 (259)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Стаття  Код  Статутний
капітал

 Пайовий
капітал

 Додатковий
вкладений

капітал

 Інший

додатковий

капітал

 Резервний
капітал

 Нерозподі-
лений

прибуток

 Неоплачений
капітал

 Вилучений
капітал

 Разом

Переоцінка активів:           
060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

Дооцінка основних засобів

Уцінка основних засобів

Дооцінка незавершеного

будівництва

Уцінка незавершеного

будівництва

Дооцінка нематеріальних активів

Уцінка нематеріальних активів

 

Чистий прибуток (збиток) за
звітний період

Виплати власникам (дивіденди)

Спрямування прибутку до
статутного капіталу

Відрахування до резервного
капіталу

 

Розподіл прибутку:           

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11

( (

(

(

(

(((((((

(

( ( (((

( (

( (

((( ( (

)

)

)

)

)

) )))))))

)

))

)

) ))))

)))))
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Харченко А.О.

Вітковська І.Г.

Керівник

Головний 
бухгалтер

Примітки: д/н

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 (259) 0 0 (259)

6210 0 0 8989 0 (2212) 0 0 12987

 Стаття  Код  Статутний
капітал

 Пайовий
капітал

 Додатковий
вкладений

капітал

 Інший
додатковий

капітал

 Резервний
капітал

 Нерозподі-
лений

прибуток

Неоплаче-
ний

капітал

 Вилучений
капітал

 Разом

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11

Внески учасників:           
180

190

 200

 210

 220

 230

 240

 250

 260

 270

 280

 290

 300

Внески до капіталу

Погашення заборгованості з
капіталу

Викуп акцій (часток)

Перепродаж викуплених
акцій (часток)

Анулювання викуплених
акцій (часток)

Вилучення частки в капіталі

Зменшення номінальної
вартості акцій

Списання невідшкодованих
збитків

Безкоштовно отримані активи

 

Разом змін в капіталі

Залишок на кінець року

Вилучення капіталу:           

Інші зміни в капіталі:           
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4783 1588

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

3841 503

6287 4143

19 28

0 0

36 8

570

548

1194 -107

0 0

1194 -107

Звіт про рух грошових коштів

за рік2012

 Стаття Код За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

3 421

Форма N 3

Код за ДКУД 1801004 

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

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

Покупців і замовників авансів

Повернення авансів

Бюджету податку на додану вартість

Отримання субсидій, дотацій

Цільового фінансування

Боржників неустойки (штрафів, пені)

Інші надходження

                    Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

Повернення авансів

Витрат на відрядження

Зобов'язань з податку на прибуток

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

Цільових внесків

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

Рух коштів від надзвичайних подій

Чистий рух коштів від операційної діяльності

   

2013.01.01

КОДИ

01349495

3210600000

233

28.22

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

 

Підприємство

Територія

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Вид економічної 
діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

Публічне акціонерне товариство "Кранобудівна фірма 
"Стріла" 

Публічне акціонерне товариство

Виробництво підіймального та вантажно-
розвантажувального устатковання

БРОВАРИ

0 0015Погашення векселів одержаних

5125

0 0035Установ банків відсотків за поточними рахунками

0 8045Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

0

0 0095Авансів

263 1346105Працівникам

281 172115Зобов'язань з податку на додану вартість

210 516125Відрахувань на соціальні заходи

334

0

0145Інші витрачання 0

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v
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Харченко А.О.

Вітковська І.Г.

Керівник

Головний 
бухгалтер

Примітки: д/н

3 421

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:
     фінансових інвестицій

     необоротних активів

     майнових комплексів

Отримані:
     відсотки

     дивіденди

Інші надходження

Придбання:
     фінансових інвестицій

     необоротних активів

     майнових комплексів

Інші платежі

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

Рух коштів від надзвичайних подій

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

Надходження власного капіталу

Отримані позики

Інші надходження

Погашення позик

   

0

1605

0 0

0

0

0

0

0

0

0

1605 150

0 0

1605 150

0

0

3421

374

0

113

-2791 -487

0 0

-2791 -487

8 -444

4

0 0

12

350Сплачені дивіденди

360Інші платежі

370Чистий рух коштів до надзвичайних подій

380Рух коштів від надзвичайних подій

390Чистий рух коштів від фінансової діяльності

400Чистий рух коштів за звітний період

410Залишок коштів на початок року

420Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

430Залишок коштів на кінець року

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

0

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

282

0

5930

448

4

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)
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6292 6243

1049 780

0 0

0 0

2 0

5241 5463

2442 3669

2799 1794

0 0

676 1463

1381 1101

0 1

623 1084

1471 1071

0 0

0 0

0 327

0 29

9 132

0 0

1656 1191

0 104

194 0

За попередній

період

За звітний

період

Код

рядка

Стаття

1 2 3 4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010

Податок на додану вартість 015

Акцизний збір 020

 025

Інші вирахування з доходу 030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг)
035

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040

Валовий:
     прибуток

050

     збиток 055

Інші операційні доходи 060

Адміністративні витрати 070

Витрати на збут 080

Інші операційні витрати 090

Фінансові результати від операційної діяльності:
     прибуток

100

     збиток 105

Доход від участі в капіталі 110

Інші фінансові доходи 120

Інші доходи(1) 130

Фінансові витрати 140

Втрати від участі в капіталі 150

Інші витрати 160

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток

170

     збиток 175

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

2013.01.01
КОДИ

01349495

3210600000

06021

233

28.22

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

 

Підприємство

Територія

Орган державного

управління

Організаційно-правова 
форма господарювання

Вид економічної

діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

Публічне акціонерне товариство "Кранобудівна фірма 
"Стріла" 

Не визначено

Публічне акціонерне товариство

Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального 
устатковання

Звіт про фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

(

(

(

((

))

))

(

((

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(( )

))

))

)

)

)

))

)

)

))

))

за 2012 рік

БРОВАРИ

0 0     у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності

061

0 0     у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності

091 ( ( ))

0 0Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v
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65 9

0 95

259 0

0 0

0 0

0 0

0 95

259 0

272 553

313 291

247 198

831 800

2454 1778

4117 3620

56450 56450

56450 56450

(4,59) 1,68

(4,59) 1,68

0 0

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180

Фінансові результати від звичайної діяльності:
     прибуток

190

     збиток 195

Надзвичайні:
     доходи

200

     витрати 205

Податки з надзвичайного прибутку 210

Чистий:
     прибуток

220

     збиток 225

Матеріальні затрати 230

Витрати на оплату праці 240

Відрахування на соціальні заходи 250

Амортизація 260

Інші операційні витрати 270

Разом 280

Середньорічна кількість простих акцій 300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн) 320

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн) 330

Дивіденди на одну просту акцію (грн) 340

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

За попередній
період

За звітний
період

Код
рядка

Найменування показника

1 2 3 4

За попередній
період

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4

(

)

(

((

(( ) )

))

)

Харченко А.О.

Вітковська І.Г.

Керівник

Головний 
бухгалтер

Примітки: д/н

0 0Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185

0 0     у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок 
припинення діяльності

176

0 0     у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки
 необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення 
діяльності

177 (( ))

0 0Частка меншості 215

0 0Забезпечення матеріального заохочення 226

(( ))

(( ))

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 0

1 2 3 4
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Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА 
ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧУЄТЬСЯ  31 ГРУДНЯ 2012 
РОКУ 
Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно подає 
фінансовий стан ПАТ «Кранобудівна фірма «Стріла» (надалі – Товариство) станом на      31 
грудня 2012 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів та зміни в капіталі за 
рік, що закінчується цією датою, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(надалі – «МСФЗ»)
При підготовці фінансової звітності керівництво несе відповідальність за:
•<вибір відповідних принципів бухгалтерського обліку та послідовне застосування цих принципів;
•<прийняття суджень та оцінок, які є обґрунтованими та зваженими;
•<інформування про те, чи виконувались вимоги МСФЗ, а також розкриття і пояснення будь-яких 
істотних відступів від них у звітності; та
•<підготовку звітності Товариства як організації, яка здатна продовжувати діяльність на 
безперервній основі, якщо не існують у найближчому майбутньому передумови, які б свідчили 
про протилежне.
Керівництво також несе відповідальність за:
•<створення, впровадження та підтримання у Товариства ефективної та надійної системи 
внутрішнього контролю;
•<ведення достовірної облікової документації, яка б розкривала з обґрунтованою впевненістю у 
будь-який час фінансовий стан Товариства і котра б свідчила про те, що фінансова звітність 
відповідає вимогам МСФЗ;
•<ведення облікової документації у відповідності до законодавства та Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку України;
•<застосування необхідних заходів щодо збереження активів Товариства;
•<виявлення і запобігання випадкам шахрайства та інших порушень.
Від імені керівництва

 Голова Правління
ПАТ «Кранобудівна фірма «Стріла»

ПІБ    Татарін Андрій Євгенович__________
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ   ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧУЄТЬСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 
РОКУ
1.<Загальні відомості про Товариство
       Публічне акціонерне товариство «Кранобудівна фірма «Стріла» (надалі –«Товариство» чи 
ПАТ) є новим найменуванням  Відкритого акціонерного товариства «Кранобудівна фірма 
«Стріла»відповідно до вимог Закону «України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 
року №514-VI. 
Публічне акціонерне товариство «Кранобудівна фірма «Стріла» створене згідно з рішенням 
засновників від 12 листопада 1993 року шляхом перетворення орендного підприємства 
Броварський кранобудівний завод «Стріла» у відкрите акціонерне товариство. 
Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Кранобудівна фірма «Стріла»
Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України:01349495
Місцезнаходження: 07400 Київська облю,, м.Бровари вулиця Щолківська, будинок 1.
Дата державної реєстрації – 19.01.1993р.
2.<Статутний капітал. 
Статутний капітал  Товариства станом на 31.12.2012 року складає 6 209 500,00 грн (шість 
мільйонів  двісті дев»ять тисяч п’ятсот гривень), який поділений на 56 450 ( п’ятдесят шість тисяч
 чотириста п’ятдесят ) простих іменних акцій номінальною вартістю 110,00 грн.(сто десять 
гривень) кожна. Випуск зареєстрований у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку 
в м. Києві , реєстраційний номер  1024/1/10  від  08 листопада 2010 року. Форма існування – 
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бездокументарна. Статутний капітал сформований та  внесений в повному обсязі. Державне 
майно та кредитні кошти у сформованому статутному капіталі відсутні.Привілейованих акцій 
товариство не має .
    Акціонери, які володіють більше, ніж 10 % акцій Товариства, станом на 31.12.2012р. є дві 
фізичні особи:
•#Лола Н.В, якій належить 51,0044 % загальної кількості акцій у статутному капіталі Товариства.
•#Кулік Т.І., якій належить 38,7316 % загальної кількості акцій у статутному капіталі Товариства.
Основними видами  діяльності Товариства є: 
33.20  Установлення та монтаж машин та устаткування
28.22  Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування
46.63  Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва
46.90  Неспеціалізована оптова торгівля
68.20  Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
33.12  Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
Чисельність працюючих становила:
на 31.12.2012 р. – 7 чол.
на 31.12.2011р. – 16 чол.

3.#Основа подання фінансової звітності
(а) Заява про відповідність
Дана фінансова звітність Товариства була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (далі – МСФЗ), які прийняті Радою з Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (далі – РМСБО), та Тлумачень, які були випущенні Комітетом з тлумачень
 Міжнародної фінансової звітності (далі – КТМФЗ   Використано редакцію МСФЗ, що діяла 
станом на 31.12.2012р.
Ця фінансова звітність підготовлена на базі історичної собівартості, за винятком оцінки за 
прийнятною вартістю основних засобів на дату першого застосування МСФЗ відповідно до 
МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності».
Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі 
бухгалтерських записів згідно з українським законодавством  шляхом трансформації з внесенням 
коригувань та проведенням перекласифікації статей з метою достовірного надання інформації 
згідно з принципами МСФЗ.
Для приведення показників фінансової звітності ПАТ у відповідність з вимогами МСФЗ 
Товариством здійснено трансформацію фінансової звітності, складеної за національними П(С)БО,
 у звітність, формат і зміст якої відповідає вимогам МСФЗ.
Процедури коригування показників звіту за 2012 рік включали: вибір облікової політики і 
формату фінансової звітності з урахуванням вимог МСФЗ; коригування показників звітності для 
забезпечення подання інформації у повній відповідності з МСФЗ.
 Керівництво Товариства звертає увагу користувачів звітності на наступну особливість, 
притаманну фінансовій звітності, що складається в 2012 році. У відповідності до Закону «Про 
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» с 2012 року публічні акціонерні товариства 
складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). У 
відповідності до спільного листа НБУ, Мінфіну та Держстату від 07.12.2011 року публічні 
акціонерні товариства можуть обрати датою переходу на МСФО - 01.01.2011 або 01.01.2012 р.
Керівництво Товариства вибрало датою переходу 01.01.2012 р. Це означає, що перша фінансова 
звітність по МСФЗ буде складатися за звітні періоди 2013 року. В 2012 році Товариство складає 
попередню фінансову звітність по МСФЗ. Це означає, що фінансова звітність ПАТ 
«Кранобудівна фірма «Стріла» в 2012 році складається на підставі МСФЗ. Однак, ця звітність не 
вважається повністю відповідною МСФЗ, так як вона відповідає не всім вимогам міжнародних 
стандартів.
При складанні попередніх звітів по МСФЗ в 2012 році не додержуються деякі вимоги МСФЗ 1 та 
інших стандартів. Дані попередньої фінансової звітності, складеної в 2012 році на підставі МСФЗ,
 будуть використані в якості порівнюваних даних для складання повних фінансових звітів по 
МСФЗ за звітні періоди 2013 року.
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 (б) Компоненти фінансового звіту , функціональна валюта та валюта звітності. 

Керуючись МСБО №1 та пп.1 ст.12.1 та пп. 4 ст 11 Закону України від 16.07.1999, № 996-XIV 
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"фінансова звітність складена за 
формами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері статистики.
Товариство подає комплект фінансової звітності за рік, що розпочався 01 січня 2012 року та 
закінчується 31 грудня 2012 року в такому складі:
-*звіт про фінансовий стан (Форма №1 Баланс);
-*звіт про фінансові результати (Форма №2);
-*звіт про рух грошових коштів ( Форма №3);
-*звіт про зміни у власному капіталі (Форма №4 Звіт про власний капітал);
-*примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення : Текстовий 
формат «Пояснювальна записка (Примітки)до фінансової звітності за рік, що закінчується 31 
грудня 2012р». 
Функціональною валютою Товариства та валютою звітності є національна валюта Україна – 
Гривня.
Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень.
 (в) Основні засади організації обліку та облікової політики Товариства

Підготовка фінансової звітності у відповідності з МСФЗ вимагає від керівництва робити 
судження, оцінки та припущення, які впливають на суми активів, зобов’язань на звітну дату та 
відображення у фінансовій звітності доходів та витрат, отриманих протягом звітного періоду. 
Фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок.
Основним припущенням керівництва є:
Принцип нарахування . Згідно з цим принципом результати операцій та інші події визнаються , 
коли вони відбуваються (  а не тоді, коли отримуються або сплачуються грошові кошти або їх 
еквіваленти) і вони відображаються в облікових реєстрах та наводяться у фінансових звітах тих  
періодів, до яких вони відносяться. 
Безперервність – основоположне припущення. Фінансові звіти підготовлені на основі 
безперервності діяльності. Керівництво дотримується вимог правдивого подання інформації у 
фінансових звітах. 
•*Окремого подання активів і зобов’язань, доходів та витрат;
•*Окремого подання та об’єднання статей, виходячи із їхньої  суттєвості;
•*Послідовності подання інформації;

         Для правдивого відображення фінансового становища і результату діяльності підприємства 
керівництво дотримується  якісних характеристик фінансових звітів :
•*Зрозумілісті ;
•*Доречністі;
•*Достовірністі:
•*Зіставністі.
Розраховуючи резерв сумнівної дебіторської заборгованості, Керівництво Товариства оцінює 
ймовірність погашення торгової та іншої дебіторської заборгованості  на основі аналізу окремих 
рахунків. Фактори, що беруться до уваги, включають аналіз дебіторської заборгованості за 
строками виникнення, а також фінансовий стан та історію погашення боргів споживачем. 
(г) Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в касі, грошові кошти на поточних 
банківських рахунках. Грошові кошти відображаються за справедливою вартістю

(д) Основні засоби

Основні засоби відображаються за переоціненою вартістю за вирахуванням накопиченої 
амортизації. Під час трансформації фінансової звітності спеціальною комісією визначено 
прийнятну вартість об’єктів основних засобів (згідно з положеннями МСФЗ 1).
У відповідності до облікової політики в майбутньому збільшення вартості об’єкту основного 
засобу внаслідок переоцінки відображається в додатковому капіталі. Зменшення вартості об’єкту 
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основних засобів – визнається в Звіті про сукупний дохід. 
Оцінку ліквідаційної вартості об’єктів, які є повністю зношеними за чинними нормами 
амортизації, але використовуються, і відповідають критеріям визнання активу, за обліковою 
політикою буде здійснено спеціальною комісією Товариства раз на рік, і відображено у складі 
додаткового капіталу.
Під час реалізації об’єкта основного засобу сума дооцінки цього об’єкту буде списана з 
додаткового капіталу і включена до нерозподіленого прибутку (збитку).
Якщо складові об’єкту основних засобів мають різний строк корисного використання, то вони 
можуть обліковуються окремо (на даний час такі об’єкти відсутні).
Амортизація нараховується із використанням прямолінійного методу на протязі строку корисного
 використання кожного об’єкту основних засобів:. 
&Строк корисного використання
Будинки та споруди
Поліпшення орендованого об’єкту &20-25 років
20 років
Машини та обладнання&2-5  років
Транспортні засоби&5-8  років
Інструменти, прилади та інвентар&
2- 5 років

Інші основні засоби&5-12 років
&

   Основні засоби, які ще не були введені в експлуатацію, включають фактичні витрати, що були 
понесенні на їх придбання (створення). 
   Основні засобі, які на дату звітності не введені в експлуатацію, не амортизуються
(е) фінансові інвестиції
Фінансові активи та фінансові зобов’язання первісно оцінюють та відображають у 
бухгалтерському обліку та звітності за іх справедливою вартістю, до якої додаються витрати на 
операцію. Інші фінансові інвестиції відображені за їх справедливою вартістю.
(є) Запаси
Запаси визнаються  на дату звіту за найменшою з двох величин: собівартістю чи чистою вартістю 
реалізації. Чиста вартість реалізацію розраховується як ціна реалізації, зменшена на витрати на 
збут. Аналіз співвідношення вказаних величин показав, що собівартість (історична вартість) 
запасів у товаристві є нижчою, ніж чиста вартість реалізації.
Встановлений обліковою політикою метод оцінки вибуття запасів – FIFO
(ж) Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість оцінюється за чистою вартістю реалізації, тобто за первісною 
вартістю, зменшеною на суму створеного резерву сумнівних боргів. Величену резерву сумнівних 
боргів визначається методом застосування абсолютної суми заборгованості. 
(з) Кредити та позики
Кредити та позики визнаються за первісною вартістю, яка не включає будь-які витрати, пов’язані 
з їх отриманням. 
(и) Кредиторська заборгованість
Довгострокова кредиторська заборгованість, яка включає відсоткову складову, оцінюється на дату
 балансу за теперішньою (дисконтованою) вартістю.     Поточна кредиторська заборгованість 
оцінюється за вартістю погашення (не дисконтується). Сумнівна  дебіторська заборгованість 
віднесена на витрати періоду.                                                                                                                      
                                                Поточні забезпечення включають розраховану величину забезпечення
 для наступної оплати компенсації невикористаних відпусток.
(і) Доходи
Доходи від реалізації продукції та надання послуг визнаються в звітному періоді, коли реально 
був відвантажено (реалізовано) готову продукцію або замовник отримав послугу у повному 
обсязі.
(ї) Витрати
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Витрати також відображаються за методом нарахування.
(й) Податок на прибуток 
До складу податку на прибуток входить поточний податок на прибуток і відстрочений податок на 
прибуток. Відстрочений податковий актив (зобов’язання) відображається у фінансовій звітності у 
складі Звіту про сукупний дохід (збиток), окрім випадків, коли відстрочений податковий актив 
(зобов’язання) відображається у капіталі .
Поточний податок на прибуток – це сума, яка розраховується як відсоток від прибутку поточного 
періоду, що підлягає оподаткуванню (згідно з податковою звітністю з податку на прибуток). 
Порядок розрахунку прибутку, що підлягає оподаткуванню, та ставка податку на прибуток 
встановлюється законодавством України.
Відстрочений податок на прибуток визнається для всіх тимчасових різниць, якщо існує 
впевненість, що ці тимчасові різниці будуть у майбутньому брати участь у розрахунку прибутку, 
що підлягає оподаткуванню.
Відстрочений податок на прибуток відображає чистий податковий ефект від тимчасових різниць 
між балансовою вартістю активів і зобов’язань для цілей фінансової звітності і для цілей 
оподаткування.

(к) Резерви: 
Резерв  визнається в бухгалтерському обліку при одночасному дотриманні наступних умов:
•&у Товариства існує обов'язок, який виникає в результаті минулих подій його господарського 
життя, виконання якого Товариство не може уникнути. У випадку, коли у Товариства виникає 
сумнів у наявності такого обов'язку, ним визнається оцінне зобов'язання, якщо в результаті 
аналізу всіх обставин і умов, включаючи думки експертів, більш імовірно, ніж ні, що обов'язок 
існує;
•&зменшення економічних вигод організації, необхідне для виконання оціненого зобов'язання, 
імовірно;
•&величина оцінного зобов'язання може бути обґрунтовано оцінена.
 (л) Інвентаризація:
Терміни проведення інвентаризації майна та зобов'язань наступні:
-&Сировини,основних та допоміжнх матеріалів, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих 
виробів, палива,тари, запасних частин,незавершеного виробництва,готової продукції,дебіторської
 та кредиторської заборгованостей- станом на 01 вересня поточного року;
-&Основних засобів, МШП, спецодягу на 01 вересня поточного року;
-&Грошових коштів, цінних паперів, бланків суворої звітності, дорогоцінних металів та 
дорогоцінного каміння- станом на 01 січня;
-&Для грошових коштів у касі підприємства- кожного кварталу на перше число місяця, наступного 
за останнім місяцем звітного кварталу,або при кожній зміні матеріально- відповідальної особи

4.&Примітки до звіту про фінансовий стан (Форма №1 Баланс) та опис впливу переходу на МСФЗ 
на вхідне сальдо Балансу.
Датою переходу на МСФО визначено 01.01.2012 року. На дату переходу сформований вступний 
звіт про фінансовий стан.

4.1.&Основні засоби та інвестиційна нерухомість
Основні засоби відображаються за справедливою (переоціненою) вартістю за вирахуванням 
накопиченого зносу. 
На основі результатів аналізу ринкових цін керівництво дійшло висновку, що у 2012 році 
справедлива вартість основних засобіві не зазнала суттєвих змін. Переоцінка основних засобів 
здійснювалась у 2005 році. На кінець звітного періоду переоцінка  не проводилась.
Усі основні засоби підлягають амортизації (крім незавершених капітальних інвестицій). За 
кожним об'єктом необоротних активів визначається вартість, яка амортизується.
Амортизацію основних засобів  Товариство нараховує із застосуванням прямолінійного методу, 
який діяв на протязі 2012 року, за яким первісна вартість активу рівномірно зменшується до 
ліквідаційної вартості протягом строку корисного використання об'єкта. При нарахуванні 
амортизації понижуючий коефіцієнт не застосовувався.
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Строки корисного використання та правила нарахування амортизації визначені Обліковою 
політикою Товариства. Малоцінні необоротні матеріальні активи амортизуються 100 % при 
введенні в експлуатацію». 
Обрання методу амортизації та попередня оцінка строку корисної експлуатації активів 
здійснюється на підставі професійного судження. Залишкові терміни  корисного використання 
оцінюються керівництвом для кожної одиниці, з урахуванням стану кожної одиниці та з 
урахуванням інвестиційних планів Товариства. 
Сума нарахованої амортизації за звітний період склала – 830,0 тис грн. в т.ч. по основних засобах-
 829,0 тис грн, по нематеріальних активах- 1,0 тис.грн. 

Зміни у вартості   основних засобів  за 2012 рік наведені нижче за групами у тис.грн. :
Будинки та споруди
Первісна вартість на початок року  40309                             Знос на початок року 28046
Надійшло за рік 2412
Вибуло за рік первісна вартість  0                                          Вибуло за рік знос 0
Нараховано амортизації  573
Інші зміни за рік первісна вартість     3                                  Інші зміни за рік знос 0
Первісна вартість на кінець року     42724                              Знос на кінець року 28619
У тому числі:
-о держані за фінансовою орендою: первісна вартість  0; знос 0
-передані в оперативну оренду: первісна вартість  6322 ; знос 4235
Машини та обладнання
Первісна вартість на початок року  8359                           Знос на початок року 7148
Надійшло за рік 527
Вибуло за рік первісна вартість  839                                        Вибуло за рік знос 750
Нараховано амортизації  222
Інші зміни за рік первісна вартість     -73                                Інші зміни за рік знос  0
Первісна вартість на кінець року     7974                               Знос на кінець року 6620
У тому числі:
-о держані за фінансовою орендою: первісна вартість  0; знос 0
-передані в оперативну оренду: первісна вартість  0 ; знос 0
Транспортні засоби
Первісна вартість на початок року  993                            Знос на початок року 854
Надійшло за рік 6
Вибуло за рік первісна вартість  0                                       Вибуло за рік знос 0
Нараховано амортизації  19
Інші зміни за рік первісна вартість   -3                                    Інші зміни за рік знос 0
Первісна вартість на кінець року     996                                  Знос на кінець року 873
У тому числі:
-о держані за фінансовою орендою: первісна вартість  0; знос 0
-передані в оперативну оренду: первісна вартість  0 ; знос 0

Інші основні засоби
Первісна вартість на початок року 215                             Знос на початок року 193
Надійшло за рік 0
Вибуло за рік первісна вартість  74                                    Вибуло за рік знос 56
Нараховано амортизації  13
Інші зміни за рік первісна вартість  73                                Інші зміни за рік знос 0
Первісна вартість на кінець року     214                             Знос на кінець року 150
У тому числі:
-о держані за фінансовою орендою: первісна вартість  0; знос 0
-передані в оперативну оренду: первісна вартість  0 ; знос 0
Інші основні засоби
Первісна вартість на початок року 215                             Знос на початок року 193
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Надійшло за рік 0
Вибуло за рік первісна вартість  74                                    Вибуло за рік знос 56
Нараховано амортизації  13
Інші зміни за рік первісна вартість  73                                Інші зміни за рік знос 0
Первісна вартість на кінець року     214                             Знос на кінець року 150
У тому числі:
-о держані за фінансовою орендою: первісна вартість  0; знос 0
-передані в оперативну оренду: первісна вартість  0 ; знос 0
МНМА

Первісна вартість на початок року 164                             Знос на початок року 164
Надійшло за рік 2
Вибуло за рік первісна вартість  5                                        Вибуло за рік знос 5
Нараховано амортизації  2
Інші зміни за рік первісна вартість  0                               Інші зміни за рік знос 0
Первісна вартість на кінець року     161                             Знос на кінець року 161
У тому числі:
-о держані за фінансовою орендою: первісна вартість  0; знос 0
-передані в оперативну оренду: первісна вартість  0 ; знос 0
Інші необоротні активи (незавершені капітальні інвестиції)
Первісна вартість на початок року 227                            Знос на початок року 0
Надійшло за рік 0
Вибуло за рік первісна вартість  0                                   Вибуло за рік знос 0
Нараховано амортизації  0
Інші зміни за рік первісна вартість  0                               Інші зміни за рік знос 0
Первісна вартість на кінець року     227                             Знос на кінець року 0
У тому числі:
-о держані за фінансовою орендою: первісна вартість  0; знос 0
-передані в оперативну оренду: первісна вартість  0 ; знос 0

РАЗОМ  основні засоби за 2012 рік
Первісна вартість на початок року  50267        Знос на початок року 36405
Надійшло за рік  2947
Вибуло за рік первісна вартість  918                  Вибуло за рік знос 811
Нараховано амортизації  829
Інші зміни за рік первісна вартість    0              Інші зміни за рік знос 127
Первісна вартість на кінець року     52296       Знос на кінець року   36423
У тому числі:
-о держані за фінансовою орендою: первісна вартість  0; знос 0
-передані в оперативну оренду: первісна вартість  6322; знос  4235
Інші розкриття про основні засоби:
•(вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження 
права власності  - немає
•(вартість оформлених у заставу основних засобів (- немає
•(залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, 
реконструкція тощо) - немає
•(первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів- 1298
•(основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів - немає
•(вартість основних засобів, призначених для продажу- немає
•(залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій- немає
•(вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (- немає
•(вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду- немає
•( знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності - немає
•(вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю- немає 
Узгодження вхідного сальдо Звіту про фінансовий стан (Баланс форма №1) в результаті переходу 
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на МСФЗ стосовно статтей «Інші необоротні активи» та «Запаси» Основні різниці між 
балансовою вартістю необоротних активів за П(С)БО та відповідним МСФЗ-балансом 
включають:
-"Вплив рекласифікації  необоротних активів за господарським призначенням: вилучення їх із 
стітті «незавершені капітальні інвестиції» та включення до статті «основні засобии» на суму 227 
тис.грн..
Нематеріальні активи.
В складі інших нематеріальних активів обліковуються: права на використання  комп’ютерних 
програм)- термін використання від 1-го до 10-ти років. Метод амортизації інших нематеріальних 
активів – прямолінійний.
Балансова вартість та накопичена амортизація на початок та кінець звітного періоду. (тис.грн)

На 01.01 2012 року                                   Балансова вартість"" Накопичена амортизація  
Інші нематеріальні активи -–                            8  тис.грн                                        4 тис грн
Разом                                                                      8 тис грн""              4  тис грн

На 31.12. 2012 року                                   Балансова вартість"" Накопичена амортизація  
Інші нематеріальні активи -–                            8   тис.грн                                        5 тис грн
Разом                                                                   8  тис грн""               5  тис грн

"В звітному періоді нараховано амортизацію по нематеріальним активам на загальну суму  1,0 тис 
грн Надходження нематеріальних активів немає
Інші розкриття про нематеріальні активи
•"вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності - немає
•"вартість оформлених у заставу нематеріальних активів- немає
•" вартість створених підприємством нематеріальних активів - немає
•"вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань - немає
•"накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власност- 
немає

4.2."Капітальні інвестиції
Незавершених капітальних інвестицій на початок та кінець звітного періоду немає.
Незавершених капітальних інвестицій на початок та кінець звітного періоду немає.
В звітному періоді сума капітальнтх інвестицій склала  2947,0 тис.грн. , у тому числі у основні 
засоби-
Інші розкриття про капітальні інвестиції:
•"капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість – немає
•"фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій - немає
4.3.Фінансові інвестиції
Довгострокові та поточні фінансові інвестиції відсутні.
4.4 Відстрочені податки  
Відстрочений податок на прибуток визнається для всіх тимчасових різниць, якщо існує 
впевненість, що ці тимчасові різниці будуть у майбутньому брати участь у розрахунку прибутку, 
що підлягає оподаткуванню. Відстрочені податкові активи  та відстрочені податкові зобов’язання 
у Балансі Товариства -відсутні.
4.5 Грошові кошти на їх еквіваленти
Грошові кошти в національній валюті 
-"на 31.12 2011р. – 4,0 тис.грн
-"на 31.12.2012р. -  12,0 тис.грн.
Грошові кошти в іноземній валюті відсутні
4.6. Запаси 
Склад запасів станом на 31.12.2012р.: 
•"Сировина і матеріали – 965тис грн
•"Запасні частини "5
•"Малоцінні та швидкозношувані предмети 80 тис грн
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•�Незавершене виробництво 6782 тис.грн.�
•�Готова продукція 469 тис грн
•�Товари �1 тис грн
        Разом :8302 тис грн
Інші розкриття про запаси:
Балансова вартість запасів: �
•�відображених за чистою вартістю реалізації  - немає
•�переданих у переробку - немає
•�оформлених в заставу  - немає�
•�переданих на комісію �немає

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) - немає�
Необоротні активи, призначені для продажу –готова продукція, товари немає
4.7. Довгострокова дебіторська заборгованість відсутня.
4.8.Товарна дебіторська заборгованість 
Дебіторська заборгованість на початок звітного періоду складала- 2889 тис грн , на кінець року – 
982 тис грн). Заборгованість з пов»язаними сторонами відсутня Безнадійна заборгованість не 
списувалась. Резерв сумнівних боргів не нараховувався.
4.9. Інша дебіторська заборгованість
Заборгованість з пов»язаними сторонами відсутня Безнадійна заборгованість не списувалась.  
Склад іншої дебіторської заборгованості станом на 31.12.2012р:
-�за розрахунками з бюджетом: 3,0  тис.грн.
-�інша поточна дебіторська заборгованість- 1163, 0 тис.грн.
Склад іншої дебіторської заборгованості станом на 31.12.2011р:
-�за розрахунками з бюджетом: 6,0 тис.грн.
-�інша поточна дебіторська заборгованість- 1497,0 тис.грн.
 Узгодження вхідного сальдо Звіту про фінансовий стан (Баланс форма №1) в результаті переходу
 на МСФЗ стосовно статей іншої дебіторської заборгованості Основні різниці між балансовою 
вартістю дебіторської заборгованості  за П(С)БО та відповідним МСФЗ-балансом включають:
-�згортання ПДВ в авансах виданих з податковим кредитом з ПДВ по статті інші поточні 
зобов»язання на суму (-86,0) тис. грн.
-�рекласифікація дебіторської заборгованості шляхом перенесення сальдо із статті  «за виданими 
авансами» в статтю «Інша поточна дебіторська заборгованість» на суму 573,0 тис.грн.
4.10. Інші оборотні активи:
Узгодження вхідного сальдо Звіту про фінансовий стан (Баланс форма №1) в результаті переходу 
на МСФЗ стосовно статті  Інші оборотні активи Основні різниці між балансовою вартістю і  за 
П(С)БО та відповідним МСФЗ-балансом включають:
-�згортання ПДВ в авансах отриманих на суму (-77,0) тис. грн.

 4.11 Статутний капітал Товариства 
Статутний капітал  Товариства станом на 31.12.2012 року складає 6 209 500,00 грн (шість 
мільйонів  двісті дев»ять тисяч п’ятсот гривень), який поділений на 56 450 ( п’ятдесят шість тисяч
 чотириста п’ятдесят ) простих іменних акцій номінальною вартістю 110,00 грн.(сто десять 
гривень) кожна.
4.12. Забезпечення
Забезпечень на початок та кінець року відсутні.
4.13. Довгострокові зобов»язання.
Довгострокова кредиторська заборгованість на 31.12 2012 відсутня.
Узгодження вхідного сальдо Звіту про фінансовий стан (Баланс форма №1) в результаті переходу 
на МСФЗ стосовно статті  довгострокові кредити банків Основні різниці між балансовою 
вартістю і  за П(С)БО та відповідним МСФЗ-балансом включають:
-�рекласифікацію сальдо з довгострокових зобов»язань за кредитами у короткострокові в зв»язку з
погашенням кредиту у 2012 році в сумі(- 264,0) тис. Грн.
4.13. Поточні зобов»язання.
Поточні зобов»язання станом на 31.12.1011р складали 14816,0 тис.грн., станом на 31.12.2012 
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склали 13385,0 тис.грн., тобто зменшились протягом 2012 року на 1431,0,0 тис. грн.
Склад поточних зобов»зань  на 31.12.2012р:
-�за товари, роботи,послуги: 1862,0  тис.грн.
-�векселі видані:3023,0 тис.грн.
-�з бюджетом:60,0  тис.грн.
-�із страхування:177,0 тис.грн.
-�з оплати праці- 16, 0 тис.грн.
-�інші поточні зобов»язання: 8247,0
Склад поточних зобов»язань  на 31.12.2011р:
-�поточна заборгованість за довгостроковими зобов»язаннями: 264,0  тис.грн.
-�векселі видані:4446,0 тис.грн.
-�за товари, роботи,послуги: 2309,0  тис.грн
-�з бюджетом:111,0  тис.грн.
-�із страхування:144,0
-�з оплати праці- 22, 0 тис.грн.
-�інші поточні зобов»язання: 7520,0 тис.грн. 
 Узгодження вхідного сальдо Звіту про фінансовий стан (Баланс форма №1) в результаті переходу
 на МСФЗ стосовно статей поточних зобов»язань Основні різниці між балансовою вартістю 
кредиторської заборгованості  за П(С)БО та відповідним МСФЗ-балансом включають:
-�згортання ПДВ в авансах виданих  з податковими кредитом з ПДВ на суму ,(-86,0 )тис.грн. в 
статті «інші поточні зобов»язання».
-�рекласифікацію сальдо з довгострокових зобов»язань за кредитами у короткострокові в зв»язку з
погашенням кредиту у 2012 році в сумі 264,00 тис. Грн.
-�згортання ПДВ в авансах отриманих на суму (-77,0) тис. грн. по статті «інші поточні 
зобов»язання
-�. рекласифікаціякредиторської заборгованості шляхом перенесення сальдо із статті  «за 
отриманими авансами» в статтю «Інша поточна кредиторська заборгованість» на суму 362,0 
тис.грн.

5.�Примітки до Звіту про фінансові результати(Форма №2) та опис впливу переходу на МСФЗ на 
вхідне сальдо нерозподіленого прибутку.
Керівництво Товариства вибрало датою переходу 01.01.2012 р. Це означає, що перша фінансова 
звітність по МСФЗ буде складатися за звітні періоди 2013 року. В 2012 році. ПАТ складає 
попередню фінансову звітність по МСФЗ, яка буде використовуватися  як порівнювальна. 
Інформація стосовно попереднього звітного періоду ( а саме за 2011 рік) у фінансовій звітності не 
наводиться.
У зв'язку із складанням фінансової звітності Товариства за 2012 року відповідно до Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку у Звіті про фінансові результати стовпчик 4 «за попередній 
період» не заповнюється. 
Вплив переходу на МСФЗ при складанні Звіту про фінансові результати за 2012 рік : перехід на 
МСФЗ  на сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного періоду:
-�Сума цільового фінансування минулих років, що була відображена у статті «цільове 
фінансування», віднесена до статті Нерозподілений прибуток на суму 63,0 тис.грн.
В складі доходів  від реалізації продукції  (товарів, робіт, послуг) обліковується(указані дані без 
ПДВ):
 - дохід від реалізації підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування , 
установлення та монтажу машин і устатковання -  2014,0 тис.грн
 - доход  від   оренди– 3227,0 тис. грн,
         Разом          5241,0 тис грн.   

Склад собівартості реалізованох продукції Товариством: 

Заробітна плата- 313,0 тис грн;
Нарахування на заробітну плату – 247,0тис грн;
Матеріальні витрати – 1051,0 тис грн;
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Амортизація  - 831,0  тис грн;
Субпідрядні послуги , інші витрати –0,0 тис грн;
Разом                2442,0 тис грн

Інші розкриття про доходи та витрати за 2012 рік:
•�Інший операційний дохід складає 676,0 тис.грн., у тому числі реалізація інших оборотних 
активів 676,0 тис.грн.
•�інші операційні витрати: 623, 0 тис.грн., у тому числі собівартість реалізованих інших оборотних
 активів- 468,0 тис.грн; штрафи-4,0 тис.грн., інші- 148,0 тис.грн.
•�товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) - немає�
•�частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) 
контрактами з пов'язаними сторонами-немає
•�фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності - немає�

Адміністративні витрати звітного періоду складаються, із:
- заробітна плата –165.8 тис грн
- нарахування на заробітну плату –55.0 тис грн
- матеріальні витрати – 56.6 тис.грн.
       - амортизація –329.4 тис грн
- послуги банку – 33.4 тис грн
- податок на землю 225.4 тис.грн.
- інші – 515,4 тис грн
Разом :1381,0 тис грн

Інші  доходи - відсутні , фінансові витрати- 9,0 тис.грн.,та інші витрати – 1656,0 тис.грн. ( у т.ч. 
амортизація обладнання часткового викоритання – 256,0 тис.грн., вода та електроенергія 
використана орендаторами –
1383,4тис.грн.,інше -16,6 тис.грн.)
Інший сукупний прибуток у 2012 році відсутній.
6.Примітки до Звіту про власний капітал (Форма №3) та опис впливу переходу на МСФЗ.
                                                                                                                                   тис. грн.
�Статутний капітал�Додатковий капітал�Резервний капітал �Нерозподілений прибуток 
(збиток)�Усього

1.Залишок на 01.01.2011р.�6210�8989�0�(2111)�13088
2. Прибуток за 2011рік �0�0)�0�95�95
3.Коригування за  2011рік  трансформація 
�0�0�0�63,00�63,0
4.Ззалишки на 31.12.2011 р.�6210�8989�0�(1953)�13246
5.Прибуток за 2012р.����(259)�(259)
6.Дооцінка основних засобів�0�0�0�0�0
7. Коригування за 2012рік �0�0�0�0�0
8. Відрахування до капіталу�0�0�0�0�0
12.Зміни  
(з урахуванням коригувань)�0�0�0�(259)�(259)
13.Залишки на  31.12.2012 р. з урахуванням коригувань)�6210�8989�0�(2212)�12987

-�Вплив переходу на МСФЗ при складанні Звіту про власний капітал за 2012 рік : Сума цільового 
фінансування минулих років, що була відображена у статті «цільове фінансування», віднесена до 
статті Нерозподілений прибуток на суму 63,0 тис.грн.
7.Чисті активи

Найменування показника�Код�На 31 грудня 2011 р.�На 31 грудня2012 р.
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Чисті активи	380	13246	12987

8. Розрахунки з пов’язаними сторонами (юридичні особи)
Розрахунки з пов’язаними сторонами (юридичні особи). (тис.грн). 
В звітному періоді не здійснювались операції  з пов»язаними сторонами 

9.Роміри винагород, виплачених Товариством управлінському персоналу
До основного управлінського персоналу відносяться голова правління,  зам.голови правління, 
головний бухгалтер.

 	тис.грн
Оплата праці	66,0
Оплата відпустки по календарних днях	1,8
Інші нарахування й компенсації	0
Разом	67,8
10.Операційні сегменти
На основі аналізу джерел і характеру ризиків, пов'язаних з діяльністю Товариства та прибутку, що
 відповідає їм, організаційної й управлінської структури, системи внутрішньої звітності  
формування даних по сегментах не здійснюється.
11.Сезонні операції 
Діяльність Товариства не підпадає під істотний вплив сезонних або циклічних факторів протягом 
звітного року.
12.Непередбачені зобов’язання та непередбачені активи  Товариства
Товариство не має судових справ чи інших подібних подій та не створює  забезпечень, 
непередбачених зобов’язань та непередбачених активів 
13.Застосування нових стандартів та інтерпрітацій з 01 січня 2013 року.
Як що Товариство  застосовує МСФЗ вперше, дозволяється застосувати вступивший , але 
ненабравший  чинності стандарт, в своєї першої річної фінансової звітності згідно з МСФЗ, при 
умові, що стандарт передбачає можливість дострокового застосування. Товариство може 
застосувати деякі стандарт достроково з метою скорочення кількості  змін в обліковій політиці, 
пов'язаних зі змінами в стандартах бухгалтерського обліку, що вступають в силу в рік, 
безпосередньо наступний за переходом на МСФЗ. Товариство застосовує стандарти зі дня іх 
вступу в силу.
Слід зазначити, що інформація, розкрита вище, ґрунтується на стандартах, які були випущені, але 
ще не вступили в силу  на 01 січня 2012р. .
Стандарти, які  вступлять в силу з 01 січня 2013р розглядаються керівництвом. Товариство 
застосовуватиме іх із дня вступу в силу.
Зміни до МСБО та МСФЗ, що набули чинності після 01.01. 2013 року не мали суттєвого впливу на
 суми відображені в даному звіті.
14.Дата затвердження фінансової звітності - 
Дійсна фінансова звітність підписана від імені керівництва такими посадовими особами:
Головою правління _Татарін А.Є. та головним  бухгалтером_Вітковською І.Г. 20.04.2013р.
15.Події після звітної дати
Після дати балансу не відбувалися події, що впливають на фінансово-господарський стан 
Товариства.
Голова правління			______________________ Татарін А.Є.

Головний бухгалтер		              ______________________Вітковська І.Г.
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