
Титульний аркуш 
 

29.04.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 3 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

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

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

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова правління    Крупник  Л.В. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Акціонерне Товариство "Перший київський машинобудівний 

завод" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14308569 

4. Місцезнаходження: 03057, Україна, м.Київ, проспект Перемоги , 49/2 

5. Міжміський код, телефон та факс: 044) 456-71-41, 044) 456-71-41 

6. Адреса електронної пошти: zvit@pkmz.com.ua 

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

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

наявності): ,  

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

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні 

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

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

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

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

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

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

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

http://pkmz.com.ua 30.04.2021 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо корпоративного секретаря X 

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції щодо емітента  

9. Опис бізнесу X 

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

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

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення  

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

паїв)  

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

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

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

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

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

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

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

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

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента X 

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

емітента X 

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

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



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

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

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

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

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

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

пакета акцій  

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

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

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

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

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

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

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

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

акцій) такого емітента  

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

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  

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

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

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

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента  

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента  

3) інформація про зобов'язання емітента  

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент  

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

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

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

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



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

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

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації  

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

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

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

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

що виникала протягом звітного періоду  

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

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

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

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

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Акціонерне Товариство "Перший київський машинобудівний завод" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 АТ «ПКМЗ» 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 27.12.1994 

4. Територія (область) 

 м.Київ 

5. Статутний капітал (грн)  

 11144930 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 100 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

  

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 314 

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

 28.99 - Виробництво iнших машин i устаткування спецiального призначення 

 28.29 - Виробництво iнших машин та устаткування загального призначення 

 68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного нерухомого майна 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АТ "Сбербанк", МФО 320627 

2) IBAN 

 UA053206270000026005033012793 

3) поточний рахунок 

 UA053206270000026005033012793 

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

рахунком у іноземній валюті 

 , МФО  

5) IBAN 

  

6) поточний рахунок 

  

 

13. Інформація щодо корпоративного секретаря (для акціонерних товариств) 

Дата призначення 

особи на посаду 

корпоративного 

секретаря 

Прізвище, ім'я, по батькові особи, 

призначеної на посаду корпоративного 

секретаря 

Контактні дані (телефон та адреса 

електронної пошти 

корпоративного секретаря) 

1 2 3 

15.05.2017 Єфiменко Нiна Миколаївна (044)456-71-41, zvit@pkmz.com.ua 

Опис 

Протоколом № 4-2017 НР, засiдання наглядової ради вiд 15.05.2017 року 

обрано корпоративного секретаря АТ "НВП "Бiльшовик" Єфiменко Нiну 

Миколаївну. 

 

Дата введення посади корпоративного секретаря-04.04.2011 р. 

 



 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробниче пiдприємство "Бiльшовик" далi - ПАТ 

"НВП "Бiльшовик" створено в 1882 роцi як "Київський ливарний i механiчний завод", 

перейменовано у 1888 роцi на "Акцiонерне товариство Гретера, Креванека i К". У 1919 роцi 

пiдприємство одержує назву " Перший державний київський машинобудiвний завод", а у 1922 

роцi рiшенням Київського губвиконкому перейменовується на "Завод Бiльшовик" Наказом 

Мiнмашпрому України вiд 13.12.1994 року № 1570 НВО "Бiльшовик" було перетворено на 

вiдкрите акцiонерне товариство (ВАТ).  

У 1996 роцi з метою удосконалення дiючої системи управлiння за рахунок децентралiзацiї та 

збiльшення зацiкавленостi трудових колективiв пiдготовлений i узгоджений з Мiнмашпромом 

України Проект реструкторизацiї заводу. На базi частини структурних пiдроздiлiв ВАТ " 

Бiльшовик" було створено 6 юридичних осiб у формi дочiрнiх пiдприємств. 

У 2001 роцi вiдповiдно до Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про перелiк 

об'єктiв права державної власностi, що не пiдлягають приватизацiї, але можуть бути 

корпоратизованi. Згiдно з листом Кабiнету Мiнiстрiв України ВАТ "Бiльшовик" вiднесено до 

пiдприємств, якi провадять ремонт вiйськової технiки, необхiдної Збройним Силам України, i 

тому є стратегiчно важливим. 

У 2006 роцi ВАТ "Бiльшовик" надано статус "Науково-виробниче пiдприємство "Бiльшовик". У 

2010 роцi вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства " ВАТ "НВП "Бiльшовик" 

змiнено назву на Публiчне акцiонерне товариство "Бiльшовик". 

10.05.2018 р." ПАТ "НВП "Бiльшовик" перейменовано на Акцiонерне Товариство"Перший 

київський машинобудiвний завод" 

АТ "Перший київський машинобудiвний завод " має дворiвневу органiзацiйну структуру: 

головна компанiя у формi акцiонерного товариства i шiсть дочiрнiх пiдприємств, створених на 

базi структурних пiдроздiлiв пiдприємства згiдно наказу ФДМУ  

№ 54 -ДАТ вiд 25.12. 1996 року та наказу ФДМУ №10 - ДАТ вiд 10.02. 1997 року. 

Дочiрнi пiдприємства дiють на умовах повного господарського вiдання: 

- ДП "Жашкiвмаш" (м. Жашкiв, Черкаської обл.) - зареєстроване 12.02.1997 року спецiалiзується 

на виробництвi продукцiї машинобудування; 

- ДП "Транзит" (м.Київ) - зареєстроване 16.02. 1998 роцi. Спецiалiзується на виробництвi та 

реалiзацiї продукцiї машинобудування; 

- ДП "Здоров'я" (м. Київ) - зареєстроване 14.05. 2008 року. Надає соцiальнi послуги; 

- ДП "Столова Iндустрiя" (м.Київ) - зареєстроване 14.05.2008 року. Надає послуги оренди; 

- ДП "Стандарт"(м. Київ) - зареєстроване 05.02.1997 року. Спецiалiзується на виробництвi та 

реалiзацiї продукцiї машинобудування. 

-ДП "Жашкiвважмашбуд"(м.Жашкiв,Черкаська обл.)-зареєстровано 26.04.2017 р.(Протокол 

наглядової ради №3-2017 НР вiд 04.04.2017 р. спецiалiзується на виробництвi продукцiї для 

машинобудування. 

Головна компанiя за своєю органiзацiйною структурою представляє собою традицiйну модель 

пiдприємства з повним машинобудiвним циклом, який забезпечується складною i потужною 

структурою основного, допомiжного й обслуговуючого виробництва. Товариство має 

висококвалiфiкований iнженерно-технiчний персонал, робiтникiв широкого профiлю та високої 

квалiфiкацiї.  

 

 

 

 



Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

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

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

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

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

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за звiтний перiод (осiб) - 

314 осiб. 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) -14.  

Фонд оплати працi штатних працiвникiв 27750,0 тис.грн. 

Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення вiдносно попереднього року - 106,0   

%. 

Збiльшення розмiру фонду оплати працi вiдбулось у зв'язку зi змiнами мiнiмальної заробiтної 

платиi. Керiвництво АТ"ПКМЗ" дотримується  

Закону України "Про Державний бюджет України " та у встановленi строки збiльшує мiнiмальну 

заробiтну плату. 

Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення збiльшення рiвня квалiфiкацiї 

працiвникiв , омолодження складу працiвникiв. 

В структурi товариства працює вiддiл з пiдготовки кадрiв. Його задача - пiдвищувати 

квалiфiкацiю та органiзовувати навчання робiтникам та iнженерно - технiчним працiвникам.  

 

 

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

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

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

АТ "Перший київський машинобудiвний завод "не входить до складу об'єднань пiдприємств. 

 

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

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

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

діяльності 

АТ "Перший київський машинобудiвний завод" не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими 

органiзацiями. 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

АТ "Перший київський машинобудiвний завод" -в процесi пiдготовки приватизацiйних змiн. 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

Усi облiковi полiтики, про якi йдеться нижче, стосуються Пiдприємства. 

Основнi засоби 

Для облiку та складання звiтностi основнi засоби подiляються на наступнi класи (групи): 

o земельнi дiлянки; 

o будiвлi, споруди i передавальнi пристрої; 

o машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна технiка); 

o транспортi засоби; 

o iнструменти, прилади, iнвентар (меблi); 

o iншi основнi засоби. 



Первiсна оцiнка об'єктiв всiх груп основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю, що включає 

цiну придбання (у тому числi iмпортнi мита, податки, якi не вiдшкодовуються); будь-якi 

витрати, якi безпосередньо пов'язанi з доставкою активу до мiсця розташування та приведення 

його в стан, необхiдний для експлуатацiї; попередньо оцiненi витрати на демонтаж, 

перемiщення об'єкта та вiдновлення територiї. 

Пiдприємство, станом на 01.01.2012 (дата переходу на МСФЗ) здiйснило переоцiнку основних 

засобiв, що була проведена станом на 01.06.2008 на пiдставi висновку про вартiсть нерухомого 

майна, що наданий суб'єктом оцiночної дiяльностi ПП "Експертторгсервiс" (сертифiкат суб'єкта 

оцiночної дiяльностi ФДМУ вiд 23.02.2007 №5507/07), як доцiльну собiвартiсть основних 

засобiв. 

Подальша оцiнка основних засобiв здiйснюється за моделлю iсторичної вартостi. Витрати на 

поточний ремонт i обслуговування вiдносяться на витрати у мiрi здiйснення. Вартiсть замiни 

значних компонентiв основних засобiв капiталiзується, а компоненти, якi були замiненi, 

списуються. 

На кожну звiтну дату керiвництво оцiнює наявнiсть ознак зменшення корисностi основних 

засобiв. Якщо такi ознаки зменшення корисностi iснують, керiвництво переглядає балансову 

вартiсть своїх активiв у вiдповiдностi до МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". 

Прибуток i збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв i 

балансової вартостi цих активiв i визнаються в звiтi про фiнансовi результати. 

Амортизацiя об'єктiв основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу 

протягом термiну їх експлуатацiї: 

Наступнi строки корисної експлуатацiї активiв встановленi по Пiдприємству: 

Будiвлi i споруди 3-60 рокiв 

Виробниче та iнше обладнання 2-25 рокiв 

Транспортнi засоби 1-25 рокiв 

Iншi основнi засоби 1-15 рокiв 

Лiквiдацiйна вартiсть основного засобу - це розрахункова сума, яку б Пiдприємство отримало в 

даний час вiд вибуття активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якби стан i перiод 

використання об'єкту основних засобiв були такими, якi очiкуються в кiнцi термiну його 

експлуатацiї. Коли Пiдприємство має намiр використовувати актив до кiнця перiоду його 

фiзичного iснування, лiквiдацiйна вартiсть такого активу дорiвнює нулю. 

Термiн корисного використання та метод амортизацiї переглядаються один раз на рiк. 

Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи - немонетарнi активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та можуть бути 

iдентифiкованi, тобто можуть бути вiдокремленi або вiддiленi вiд компанiї або виникають 

внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав (незалежно вiд того, чи можуть вони бути 

вiдокремленi). Нематерiальнi активи визнаються лише тодi, коли iснує ймовiрнiсть того, що 

майбутнi економiчнi вигоди, що вiдносяться до активу, надходитимуть компанiї та собiвартiсть 

активу можна достовiрно оцiнити. 

В момент первiсного визнання нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю. Наступна 

оцiнка здiйснюється за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених 

збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Амортизацiя всiх класiв (груп) нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням 

прямолiнiйного методу. Термiн корисного використання та метод амортизацiї переглядаються 

один раз на рiк. 

Iнвестицiйна нерухомiсть. 

Iнвестицiйна нерухомiсть - це нерухоме майно, яким Пiдприємство володiє для здобуття доходу 

вiд здачi його в оренду або вiд збiльшення його вартостi, або для обох цих цiлей, i яке саме 

Пiдприємство не займає. Первiсна оцiнка проводиться за собiвартiстю, включаючи витрати на 

операцiю. Подальша оцiнка здiйснюється за моделлю справедливої вартостi. 

Прибутки або збитки в результатi змiн справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi 



вiдносяться на прибуток або збиток. 

Критерiї, що застосовуються Пiдприємством для вiддiлення iнвестицiйної нерухомостi вiд 

нерухомостi, зайнятою власником (основнi засоби): 

o частку, яка утримується з метою отримання орендної плати або для збiльшення капiталу, та 

частку, яка утримується для використання в основнiй дiяльностi Пiдприємства, можна продати 

окремо; 

o якщо такi частки не можна продати окремо, нерухомiсть є iнвестицiйною нерухомiстю, якщо 

тiльки незначна, не бiльше 10%, її частки утримується для використання в основнiй дiяльностi. 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї. 

Незавершеними капiтальними iнвестицiями є вартiсть основних засобiв, будiвництво яких ще не 

завершене. Амортизацiя на цi активи не нараховується до моменту їх введення в експлуатацiю. 

Незавершене капiтальне будiвництво включає вартiсть будiвельних робiт, суму iнжинiрингових 

робiт, iншi прямi витрати та загальновиробничi витрати. 

По закiнченню будiвництва актив буде переведену у вiдповiдну групу основних засобiв. 

Амортизацiя буде нараховуватись з дати, коли актив буде побудований та стане придатним до 

використання. 

Незавершене будiвництво активiв, якi призначенi для продажу, вiдображається в складi запасiв. 

Незавершене будiвництво iнвестицiйної нерухомостi вiдображається як iнвестицiйна 

нерухомiсть. 

Дебiторська заборгованiсть. 

Дебiторська заборгованiсть є непохiдним фiнансовим активом та визнається тiльки коли 

Пiдприємство стає стороною контрактних положень. Первiсна оцiнка дебiторської 

заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, якi прямо 

вiдносяться до цього фiнансового активу. Справедливою вартiстю дебiторської заборгованостi є 

справедлива вартiсть наданої (отриманої) компенсацiї. Подальша оцiнка здiйснюється за 

амортизованою собiвартiстю, з урахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Станом на кожну звiтну дату Пiдприємство оцiнює, чи iснують об'єктивнi свiдчення того, що 

кориснiсть дебiторської заборгованостi зменшилася. Балансова вартiсть дебiторської 

заборгованостi зменшується через рахунок резерву з одночасним визнанням збитку за звiтний 

перiод. Якщо в наступному перiодi величина збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це 

зменшення може бути об'єктивно спiввiднесено iз подiєю, що має мiсце пiсля визнання 

зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується. 

Сторнування не повинне призводити до такої балансової вартостi, яка перевищує суму, що її 

мала б амортизована вартiсть у разi невизнання зменшення корисностi на дату сторнування. 

Резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi визначається розрахунковим 

методом на пiдставi iсторичних даних щодо дебiторської заборгованостi Пiдприємства. 

Запаси. 

Запаси при первiсному визнаннi облiковуються за собiвартiстю придбання. Собiвартiсть запасiв 

включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час 

доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. В 

консолiдованому балансi (Звiтi про фiнансовий стан) запаси вiдображаються за найменшою з 

двох величин: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Зменшення вартостi запасiв 

(уцiнки) вiдображається з одночасним визнаннями збиткiв. Вартiсть готової продукцiї i 

незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату працi, iншi 

прямi витрати i вiдповiднi виробничi накладнi витрати, розрахованi на пiдставi нормативної 

виробничої потужностi. 

Вартiсть рекламних запасiв вiдноситься на витрати в момент придбання. Собiвартiсть одиниць 

запасiв визначається шляхом використання конкретної iдентифiкацiї їх iндивiдуальної 

собiвартостi.  

Iнвестицiї, утримуванi до погашення. 

Iнвестицiї, утримуванi до погашення, визнаються, коли Пiдприємство стає стороною за 



договором щодо таких активiв. Первiсна оцiнка здiйснюється за справедливою вартiстю плюс 

витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до цих фiнансових активiв. Подальша оцiнка 

здiйснюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. 

Наприкiнцi кожного звiтного перiоду Пiдприємство оцiнює, чи iснують об'єктивнi свiдчення 

того, що кориснiсть iнвестицiй, утримуваних до погашення, зменшилася. При наявностi 

об'єктивних свiдчень того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi iнвестицiй, 

утримуваних до погашення, величина збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю 

активу та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв, 

дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка. Сума втрат вiд зменшення 

корисностi за iнвестицiями, утримуваними до погашення (iнвестицiї в борговi цiннi папери) 

визначається як рiзниця мiж їх балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю попередньо 

оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою 

вiдсотка. Ця рiзниця визнається витратами звiтного перiоду. 

Зменшення корисностi фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю. 

Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у складi прибутку або збитку у мiру їх виникнення 

в результатi однiєї або бiльше подiй ("збиткових подiй"), що вiдбулися пiсля первинного 

визнання фiнансового активу i що впливають на суми або термiни розрахункових майбутнiх 

грошових потокiв, якi пов'язанi з фiнансовим активом або з групами фiнансових активiв, якщо 

данi збитки можна оцiнити з достатньою мiрою точностi. Якщо Пiдприємство визначає, що не 

iснує об'єктивних ознак зменшення корисностi для фiнансового активу, що оцiнений на 

iндивiдуальнiй основi, незалежно вiд того, є актив iндивiдуально iстотним чи нi, вiн включається 

в групу фiнансових активiв з подiбними характеристиками кредитного ризику i ця група 

оцiнюється на предмет зменшення корисностi на колективнiй основi. 

Основними факторами, якi враховує Пiдприємство при оцiнцi фiнансового активу на предмет 

його знецiнення, є прострочений статус, значнi фiнансовi труднощi контрагента, погiршення 

платоспроможностi та iншi, що здiйснюють негативний вплив на контрагента. 

Якщо в подальшому сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується, i це зменшення може 

бути об'єктивно вiднесене до подiї, яка вiдбулася пiсля визнання зменшення корисностi (як, 

наприклад, пiдвищення кредитного рейтингу дебiтора), ранiше визнаний збиток вiд знецiнення 

сторнуєтся. Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок сформованого резерву 

пiд знецiнення пiсля завершення всiх необхiдних процедур для вiдшкодування i пiсля 

визначення остаточної суми збитку. Повернення ранiше списаних сум вiдображається через 

прибутки. 

 

 

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

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

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

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

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

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

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

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

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

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

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

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

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

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

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

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



відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Найважливийшим напрямком роботи пiдприємства залишається випуск устаткування для 

шинних пiдприємств, зокрема для формування i вулканiзацiї шин для, виробництво 

гумозмiшувального обладнання , а також  тривале спiвробiтництво з пiдприємствами 

металургiйної та гiрничо-добувальної галузей .  

       СКБ пiдприємства була розроблена у 2019 роцi технiчна документацiя на такi роботи : 

- прес для збирання роликiв конвеєрних ; 

- редуктор виконуючого органу КСП-42 ; 

- пневмоцилiндр ?320 мм 

- пневмоцилiндр ?130 мм 

- рама задня КСП 43; 

- ролiк желобчатий ; 

- ролiк прямий; 

- ролiкоопора гiрляндна РВЛ-80,РВЛ-100; РВЛ-120; 

- вузол верхнього затвору з гiдроприводом ; 

- гiдроцилiндр пiдйому; 

- домкрат гiдравлiчної подачi СП-18.12 

- гiдроцилiндр СПР68.12.02.30 ; 

- ножичний пiдйомник ; 

- редуктор тип БСМ-2-56. 

      Продовжуються роботи з проектування обладнання для переробки зношених  шин , 

гумових та iнших полiмерних вiдходiв. Зокрема розроблюється  конструкторська документацiя 

на магнiтний сепаратор та гильотинний пристрiй для розрiзання зношених шин. 

       У 2018 роцi для потреб СКБ була придбана програма "Компас". На протязi 2019 року 

спецiалiсти СКБ продовжували її використовувати i вивчати. 

 Програма "КО?МПАС" (КОМПлекс Автоматизованих Систем конструкторсько-технологiчного 

проектування)  

          Система КОМПАС-3D - iнтерактивний графiчний редактор з сучасним iнтерфейсом, 

оснащений iнструментальними засобами, якi дозволяють створювати твердотiлi об'єкти з 

використанням набору елементарних параметричних тiл (паралелепiпед, цилiндр та iн. ) 

Просторовi твердотiлi та каркаснi моделi об'єктiв (деталей, вузлiв, виробiв, будiвель i т. п.) при 

виконаннi проектно-конструкторських, технологiчних та дизайнерських робiт в 

машинобудуваннi, приладобудуваннi, будiвництвi, архiтектурi).  

Бiблiотека анiмацiї є стандартним застосунком для КОМПАС-3D. Вона працює з версiями 

КОМПАС-3D V8 i вище. Додаткових модулiв (окрiм самого КОМПАС-3D) для роботи додатку 

не потрiбно. Бiблiотека призначена для iмiтацiї руху (анiмацiї) виробiв, розроблених у системi 

тривимiрного твердотiльного моделювання КОМПАС-3D. Бiблiотека дозволяє:  

" Iмiтувати рухи складових частин виробу в процесi реальної роботи (можуть 

використовуватися сполучення деталей, що накладаються користувачем у процесi проектування 

3D-збiрки). Для цих цiлей 

" Бiблiотека дозволяє задавати як перемiщення компонентiв, так i їх обертальний рух. 

" Автоматично перевiряти можливi колiзiї (зiткнення деталей) у процесi руху для 

виявлення помилок у проектуваннi. 

" Наочно iмiтувати процес "розбирання-збiрки" виробу для застосування в iнтерактивному 

електронному технiчному 

керiвництвi.  

" Створювати дiаграму послiдовних положень механiзму - "кiнограму" (набiр послiдовних 

кадрiв у форматi *.frw - фрагмент КОМПАС-Графiк). 

" Записувати вiдеоролик руху у форматi *.avi. Вiдтворення можливе як на поточному кроцi 

анiмацiї, так i в цiлому. 

Анiмацiя складається з послiдовних крокiв (рис.20.1). На кожному кроцi можна задавати рiзнi 



види руху деталей i параметри руху (швидкiсть, частота обертання, час). Сценарiй процесу 

анiмацiї зберiгається в текстовому файлi стандартного XML-формату. Бiблiотека анiмацiї не 

тiльки значно пiдвищує якiсть проектування виробiв в цiлому, його наочнiсть i зручнiсть, але 

також пiдсилює конкурентоспроможнiсть пiдприємства на етапах виконання конкурсних 

проектiв.  

Бiблiотека фотореалiстики[ред. | ред. код] 

Бiблiотека призначена для створення фотореалiстичного зображення тривимiрної моделi деталi 

або збiрки, спроектованої в КОМПАС-3D. Бiблiотека фотореалiстики дає можливостi для 

створення 244 ефектних зображень виробу i використання їх у презентацiях i рекламнiй 

документацiї. Для зручностi роботи в бiблiотецi реалiзований режим iнтерактивного рендерiнга, 

що дозволяє здiйснювати попереднє вiдображення моделi з текстурами, призначеними в сценi. 

Матерiали:  

" Вибiр матерiалiв з широкого списку вбудованої бiблiотеки (рiзнi види металiв, дерева, 

каменя, пластика та багато iнших). 

" Настройка властивостей матерiалу, таких як колiр поверхнi, що вiдображає здатнiсть, 

дзеркальнiсть, прозорiсть, шорсткiсть i текстура. 

" Можливе призначення матерiалiв збiркам, деталям, операцiям i поверхням. 

" Реалiзований попереднiй перегляд матерiалiв, сцени i джерел свiтла для зменшення часу 

отримання фотореалiстичного зображення. 

Впродовж 2020 року продовжувались роботи iз забезпечення потреб промисловостi України 

сучасним обладнанням рiзного призначення ,також випуск та ремонт  експортної продукцiї . 

 

 

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

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

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

вартість і спосіб фінансування  

Протягом звiтного 2020 року придбання або вiдчуження активiв не було. 

 

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

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

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

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

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

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

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Станом на 31.12.2020  р. основнi засоби Пiдприємства вiдображенi за собiвартiстю придбання. 

Витрати, понесенi для пiдтримання об'єктiв в робочому станi, включались до складу витрат. 

Протягом звiтного перiоду змiн в оцiнках термiнiв експлуатацiї, лiквiдацiйної вартостi, а також 

змiни методiв амортизацiї основних засобiв Пiдприємства не було. Станом на 31 грудня основнi 

засоби включали (ф.1-к): 

1) Первiсна вартiсть- будiвлi та споруди,виробниче обладнання,транспортнi засоби та 

iнш.-1361356,0 тис.грн; 

2) Накопичена амортизацiя-1089722,0 тис.грн 

3) Чиста вартiсть -271634,0 тис.грн. 

Пiдприємство має в постiйному користуваннi на умовах Договору на право користування 

землею- земельнi дiлянки загальною площею 535 369,74 кв. м., нормативна грошова оцiнка 

станом на 31.12.2014 становить 439 094 тис. грн. У зв'язку з вiдсутнiстю права власностi на цi 

земельнi дiлянки, вiдсутностi в МСФЗ спецiальних положень щодо облiку земельних дiлянок, 

якi знаходяться в постiйному користуваннi, керуючись пунктами 10 - 12 МСБО №8, 



управлiнський персонал прийняв рiшення не визнавати їх активом. 

Станом на 31 грудня 2020  року у Пiдприємства: 

o вiдсутнi основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя); 

o вiдсутнi контрактнi зобов'язання, пов'язанi з придбанням основних засобiв; 

o вiдсутнi компенсацiї третiх сторiн за об'єкти основних засобiв, кориснiсть яких зменшилася, 

або якi були втраченi чи переданi; 

o вiдсутнi основнi засоби, отриманi за договорами фiнансової оренди. 

Протягом 2020 року основнi засоби не переоцiнювалися. Втрати вiд зменшення корисностi та 

вигоди вiд вiдновлення корисностi основних засобiв не визнавалися. Iнших змiн первiсної 

вартостi та суми зносу основних засобiв не було. 

Протягом 2020  року Пiдприємство не отримувало основнi засоби за рахунок цiльового 

фiнансування. 

Станом на 31 грудня 2020 року Пiдприємство не отримувало основнi засоби в фiнансову оренду. 

Станом на 31 грудня 2050 року не було основних засобiв якi б використовувалися в якостi 

забезпечення позик. 

Активи, що знаходяться в стадiї будiвництва, облiковуються як незавершене капiтальне 

будiвництво. Незавершене капiтальне будiвництво включає вартiсть будiвельних робiт, суму 

iнжинiрингових робiт, iншi прямi витрати та загальновиробничi витрати. По закiнченню 

будiвництва актив буде переведено у вiдповiдну групу основних засобiв. Амортизацiя буде 

нараховуватись з дати, коли актив буде побудований та стане придатним до використання. 

Незавершене будiвництво активiв, якi призначенi для продажу, вiдображаються в складi запасiв 

 

 

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

економічних обмежень 

В зв'язку  зi збiльшенням суми податку на землю, погашення кредиту оформленого у 2015 роцi , 

штрафи , пенi та неустойки за минулi перiоди   все перераховане негативно впливає на 

фiнансовi показники пiдприємства. 

      Сплата земельного податку є непiд'ємним тягарем для АТ "Перший київський 

машинобудiвний завод" у  витратах податок на землю. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Фiнансування товариства вiдбувається на госпрозрахунковiй основi за рахунок власних коштiв. 

При вiдсутностi кредитування господарської дiяльностi , iнвестування прибуткової нової 

технiки ,Товариство розраховує у своїй  фiнансовiй дiяльностi тiльки на власнi фiнансовi 

ресурси , якi  повнiстю залежать вiд хаотичностi ринку та обсягiв реалiзацiї продукцiї. 

Фiнансово-господарська дiяльнiсть залежить вiд авансування та передплат виготовлення 

продукцiї , на що замовники iдуть неохоче.  

Для виготовлення замовлень на експорт необхiдно було би вiдкрити постiйно дiючу кредитну 

лiнiю , яка б забезпечила стабiльне (безперебiйне)виробництво технiки , що користується 

попитом за кордоном , а також позбавить вiд постiйної залежностi через авансових платежiв та 

передоплати. На сьогоднi цi кошти вилучаються з iнших обов'язкових платежiв Товариства , що 

негативно впливає на фiнансовий результат дiяльностi АТ "ПКМЗ". 

Коефiцiєнт поточної лiквiдностi показує спiввiдношення оборотних активiв i поточних 

зобов'язань. Оборотнi активи - це середньо - i високолiквiдна частина активiв пiдприємства. 

Особливiсть оборотних активiв порiвняно з необоротними полягає в тому, що вони можуть бути 

перетворенi в грошовi кошти протягом одного року (якщо перiод одного виробничого циклу 

вищий одного року, то протягом одного виробничого циклу). Показник поточної лiквiдностi - це 

iндикатор здатностi компанiї вiдповiдати за поточними зобов'язаннями за допомогою оборотних 



активiв. Показник демонструє, скiльки в компанiї є гривень оборотних коштiв на кожну гривню 

поточних зобов'язань. 

Коефiцiєнт поточної лiквiдностi по пiдприємству за 2020 рiк  становить 0,3 (при нормативному 

значенi 1-2 ) Показник нижче нормативного i свiдчить про проблемний стан платоспроможностi, 

адже оборотних активiв недостатньо для того, щоб вiдповiсти за поточними зобов'язаннями. Це 

веде до зниження довiри до пiдприємства з боку кредиторiв, постачальникiв, iнвесторiв i 

партнерiв. Крiм цього, проблеми з платоспроможнiстю ведуть до збiльшення вартостi позикових 

коштiв i, як результат, до прямих фiнансових втрат. 

Для пiдвищення значення поточної лiквiдностi пiдприємству необхiдно працювати в напрямку 

пiдвищення суми оборотних активiв i зниження суми поточних зобов'язань.  

 

 

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

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

На кожен вид товару, послуг  пiдписується з замовником окремий договiр. У 2020 роцi 

виконано понад 98 договорiв  

 В роботi узгодженi з замовником  на даний час 27 договорiв з них 1 з закордонними 

замовниками . Та розглядається iнженерно-технiчними службами  та конструкторським бюро 

декiлька пропозицiй на виготовлення продукцiї надiсланих листом-запитом разом з 

кресленнями. 

 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

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

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Найважливийшим напрямком роботи пiдприємства залишається випуск устаткування для 

шинних пiдприємств, зокрема для формування i вулканiзацiї надвеликогабаритних шин для 

самоскидiв i автопоїздiв вагою до 320 тон, виробництво гумозмiшувального обладнання , а 

також тривале спiвробiтництво з пiдприємствами металургiйної та гiрничо-збагачувальної 

галузей .  

 

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

та розробку за звітний рік 

Найважливийшим напрямком роботи пiдприємства залишається випуск устаткування для 

шинних пiдприємств, зокрема для формування i вулканiзацiї шин для, виробництво 

гумозмiшувального обладнання , а також  тривале спiвробiтництво з пiдприємствами 

металургiйної та гiрничо-добувальної галузей .  

 

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

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

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

довільній формі 

За органiзацiйною структурою  АТ "ПКМЗ" являє собою традицiйну модель пiдприємства з 

повним закiнченим циклом виробництва, який забезпечується складною i потужною структурою 

основного , допомiжного i обслуговуючого виробництва.  

Аналiзуючи фiнансовi показники можно зробити висновки : 

1. Зростає дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (збiльшується випуск промислової продукцiї, робiт, 

послуг) 

2. Поступово збiльшується показник валюти балансу що вказує на процес збiльшення 

грошових потокiв ,що є позитивною рисою у дiяльностi пiдприємства; 

3. Показник рентабельностi дiяльностi пiдприємства збiльшується , що вказує на 



проведення ефективної господарської дiяльностi ; 

4. По вiдношенню до попереднiх перiодiв збiльшилась заробiтна плата (виплати проводили 

своєчасно); 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Вищий орган 

Товариства - 

Загальнi збори 

акцiонерiв. 

1.Вищий орган Товариства - Загальнi 

збори акцiонерiв. 2.Наглядова рада. 

3.Виконавчий орган Товариства - 

Правлiння(дирекцiя). 4.Ревiзiйна 

комiсiя. 1. Вищим органом Товариства 

є Загальнi збори акцiонерiв. У перiод до 

проведення перших Загальних зборiв 

акцiонерiв функцiї Вищого органу з 

управлiння корпоративними правами 

держави у розмiрi 100% у статутному 

капiталi Товариства виконує Фонд 

державного майна України без 

скликання Загальних зборiв акцiонерiв 

шляхом прийняття вiдповiдних наказiв 

та розпоряджень. Вищий орган має 

право приймати рiшення з усiх питань 

дiяльностi Товариства, в тому числi й 

тих, що належать до компетенцiї 

Наглядової ради та Правлiння 

(дирекцiї). 2. Наглядова рада є органом, 

який здiйснює захист прав акцiонерiв 

Товариства, i в межах компетенцiї, 

визначених Статутом та 

зоконодавством, контролює i регулює 

дiяльнiсть Правлiння (дирекцыъ). 

Наглядова рада складається з 5 чол., якi 

обираються Вищим органом iз числа 

фiзичних осiб, що мають повну 

дiєздатнiсть. 3. Правлiння(дирекцiя) 

створюється з метою здiйснення 

керiвництва поточною дiяльнiстю 

Товариства, складається з 8 осiб i дiє на 

колегiальних засадах. Правлiння дiє вiд 

iменi Товариста у межах, встановлених 

Статутом товариства i Законами. Права 

та обов'язки членiв Правлiння 

визначаються Законами, Статутом 

Товариства. Генеральний директор 

призначається Фондом державного 

майна України у порядку 

передбаченому Статутом Товариства. 

4.Ревiзiйна комiсiя складається з 3-х 

чол., якi обираються Вищим органом 

Товариства iз числа фiзичних осiб, що 

мають повну дiєздатнiсть.  

Вищий орган Товариства - Загальнi 

збори акцiонерiв. 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Головний бухгалтер 
Кулик Свiтлана 

Олександрiвна 
1958 вища 42 

АТ "ПКМЗ", Головнiй 

бухгалтер Акцiонерного 

Товариства "Перший  

київський машинобудiвний 

завод" 

 

 

01.01.2020, не 

визначено 

Опис: 
До складу правлiння  пiдприємства не входить . 

2 
Т.В.О.Голови правлiння Крупник Леонiд Вiкторович 1970 вища 25 

ТОВ "ВВВ Монтаж", 

2016-2017 - генеральний 

директор "Нова Пошта 

Молдова" (LLS "NOVA 

POSHTA"). Залишив посаду 

через сiмейнi обставини. 

2017-2019 -начальник 

управлiння експлуатацiї 

будiвель та iнфраструктури 

ЦАУ АТ "Укрпошта". 

 

2019-2020 - директор ТОВ 

"ВВВ Монтаж". 

 

Травень-жовтень 2020-го - 

навчався в "Ukrainian project 

management association", 

отримав сертифiкат Certified 

Project Director (IPMA Level 

AR). 

 

27.11.2020, не 

визначено 

Опис: 



Член правлiння, винагорода в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

3 

Заступник голови 

правлiння з технiчних 

питань 

Шедов Михайло 

Михайлович 
1951 вища 45 

АТ "ПКМЗ", Заступник 

Генерального директора з 

технiчних питань на 

пiдприємствi  АТ "ПКМЗ" 

06.03.2017, не 

визначено 

Опис: 
Член правлiння. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має.  

4 

Заступник голови 

правлiння з питань 

виробництва 

Iванушко Микола 

Васильович 
1978 вища 22 

АТ "ПКМЗ", Заступник 

Генерального директора з  

питань виробництва  АТ 

"ПКМЗ" 

06.03.2017, не 

визначено 

Опис: 
Член правлiння. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має.  

5 

Заступник голови 

правлiння з правових 

питань 

Зотов Денис Олегович 1980 вища 16 
ФОП "Зотов", Адвокат - 

Служба безпеки України . 

01.01.2020, не 

визначено 

Опис: 
Член правлiння. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має.  

6 

Заступник голови 

правлiння з питань 

економiчної безпеки 

Ковалевский Юрiй 

Анатолiйович 
1980 вища 16 

УДО України, , 

Вiйськовослужбовець УДО 

України 

01.01.2020, не 

визначено 

Опис: 
Працює   у АТ "ПКМЗ" на постiйнiй основi .Член правлiння. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної 

судимостi за кориснi та посадовi злочини не має.  

7 

Голова наглядової ради Холоднова Iрина Петрiвна 1973 вища 27 

ФДМ України, ФДМ 

України, Заступник 

начальника вiддiлу 

корпоративного управлiння 

Управлiння корпоративних 

прав держави Департаменту 

управлiння державними 

пiдприємствами та 

корпоративними правами 

держави . 

01.01.2020, не 

визначено 

Опис: 
Надiлена повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про 

акцiонернi товариства", Статуту АТ "ПКМЗ" затвердженого наказом ФДМУ.Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. 

Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має. 

8 член Наглядової ради Шевчук Олеся Михайлiвна 1983 вища 13 ФДМ України, ФДМ 01.01.2020, не 



України, Головний 

спецiалiст-юрисконсульт 

вiддiлу правової експертизи 

Юридичного управлiння 

Фонду державного майна 

України . 

визначено 

Опис: 
Надiлена повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про 

акцiонернi товариства", Статуту АТ "ПКМЗ" затвердженого наказом ФДМУ.Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. 

Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має. 

9 

член Наглядової ради Корнiєнко Алла Григорiвна 1961 вища 32 

ФДМ України, Головний 

спецiалiст ФДМУкраїни 

вiддiлу забезпечення 

дiяльностi органiв управлiння 

господарських товариств 

Управлiння корпоративних 

прав держави Департаменту 

управлiння державними 

пiдприємствами та 

корпоративними правами 

держави . 

01.01.2020, не 

визначено 

Опис: 
Надiлена повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про 

акцiонернi товариства", Статуту АТ "ПКМЗ" затвердженого наказом ФДМУ.Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. 

Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має. 

10 

член Наглядової ради Шмiгач Ольга Миколаївна 1994 вища 2 

ФДМ України, Головний 

спецiалiст вiддiлу 

корпоративного управлiння 

Управлiння корпоративних 

прав держави Департаменту 

управлiння державними 

пiдприємствами та 

корпоративними правами 

держави ФДМУкраїни . 

01.01.2020, не 

визначено 

Опис: 
Надiлена повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про 

акцiонернi товариства", Статуту АТ "ПКМЗ" затвердженого наказом ФДМУ.Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. 

Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має. 

11 член Наглядової ради Андрiєнко Полiна 1971 вища 24 ФДМ України, Головний 01.01.2020, не 



Григорiвна спецiалiст ФДМУкраїни 

вiддiлу забезпечення 

дiяльностi органiв управлiння 

господарських товариств 

Управлiння корпоративних 

прав держави Департаменту 

управлiння державними 

пiдприємствами та 

корпоративними правами 

держави  

визначено 

Опис: 
Надiлена повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про 

акцiонернi товариства", Статуту АТ "ПКМЗ" затвердженого наказом ФДМУ . Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. 

Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має. 

12 

член Ревiзiйної комiсiї 
Резнiченко Алла 

Володимiрiвна 
1971 вища 22 

ФДМ України, 

Уповноважити на 

представництво iнтересiв 

ФДМУкраїни у складi 

ревiзiйної комiсiї 

акцiонерного товариства 

"Перший київський 

машинобудiвний завод " 

Резнiченко Аллу 

Володимирiвну-начальника 

вiддiлу 

фiнансово-економiчного 

монiторiнгу Управлiння 

фiнансового планування та 

фiнансово-екеномiчного 

монiторiнгу господарської 

дiяльностi Департаменту 

планування i монiторiнгу 

фiнансово-господарської 

дiяльностi та з питань 

банкрутства ФДМУкраїни 

01.01.2020, не 

визначено 

Опис: 
Надiлена повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про 

акцiонернi товариства", Статуту АТ "ПКМЗ" затвердженого наказом ФДМУ. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. 

Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має. 



13 

член Ревiзiйної комiсiї Козленко Полiна Сергiївна 1994 вища 2 

ФДМ України, Заступник 

начальника вiддiлу  Фонд 

державного майна України 

01.01.2020, не 

визначено 

Опис: 
Надiлена повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про 

акцiонернi товариства", Статуту АТ "ПКМЗ" затвердженого наказом ФДМУ. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. 

Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має. 

14 

член Ревiзiйної комiсiї Рапопорт Iгор Борисович 1961 вища 36 

ФДМ України, Головний 

державний фiнансовий 

iнспектор сектору 

iнспектування у галузi 

промисловостi ,енергетики 

,транспорту та фiнансових 

послуг вiддiлу контролю у 

галузi 

промисловостi,енергетики 

,транспорту та фiнансових 

послуг Пiвнiчного офiсу 

Державної аудиторської 

служби. 

01.01.2020, не 

визначено 

Опис: 
Надiлен повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про 

акцiонернi товариства", Статуту АТ "ПКМЗ" затвердженого наказом ФДМУ .Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. 

Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має. 

15 

член дирекцiї 
Комнацький Олександр 

Леонiдович 
1958 вища 39 

ВРУкраїни,  Помiчник 

депутата. 

АТ "ПКМЗ"Заступник голови 

правлiння-виконавчий 

директор . 

Звiльнен 27.11.2020 р. 

01.10.2020, 

27.11.2020 р 

Опис: 
Член правлiння. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має. 

16 

член дирекцiї Галан Анатолiй Йосипович 1957 вища 40 

АТ"ПКМЗ", Заступник 

голови правлiння з 

економiчних питань. 

Звiльнен 27.11.2020 р. 

01.10.2020, 

27.11.2020 р 

Опис: 
Член правлiння. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має. 

17 Голова правлыiння Бондарчук Сергiй Романович 1962 вища 35 Пенсiонер, Пенсiонер  22.05.2020, 



27.11.2020 р 

Опис: 
Член правлiння, винагорода в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
АТ "ПКМЗ" дiяло у 2020 роцi на пiдставi Статуту, затвердженого Фондом державного майна 

України вiд 10.05.2018  року наказом  № 624 та на пiдставi Статуту вiд 03.02.2020 р.№188. 

АТ "ПКМЗ" (ПАТ "НВП "Бiльшовик") веде свiй лiтопис з липня 1882 року, коли на захiднiй 

окраїнi Києва з'явилось чавуноливарне та механiчне пiдприємство "Київський ливарний i 

механiчний завод" ,перейменований в 1888 роцi в Акцiонерне товариство Гретера , Криванека i 

Ко". 

Пiдприємство займалося виготовленням обладнання для цукрових заводiв , зерносховищ та 

залiзницi. Вже на початок двадцятого столiття наше пiдприємство стає одним з найбiльших в 

Києвi. 

В 1922 роцi завод отримує назву -"Бiльшовик" та починає випускати обладнання для хiмiчної , а 

згодом i полiмерної промисловостi. 

Перiод мiж 50-ми та 80-ми роками  вiдзначається значним розвитком та технiчним оновленням 

пiдприємства. Освоюється виробництво десяткiв нових видiв обладнання , багато яких є 

унiкальними в свiтi. 

 З 80-х рокiв випускається обладнання для шинних та кабельних заводiв, хiмкомбiнатiв , заводiв 

гумотехнiчних виробiв , та заводiв з переробки пластмас. 

Довгим i важким був шлях розвитку заводу доки вiн , з останньої чвертi ХХ столiття , став 

провiдним пiдприємством України та країн СНД i Схiдної Європи - зi створення 

крупнотонажного , великої одиничної потужностi устаткування для переробки гуми , пластмас 

та їх вiдходiв. 

        На початок ХХ1 столiття завод збiльшує об'єми виробництва, розширює спецiалiзацiю. 

        Пiдприємство експортувало у минулi часи  свою продукцiю в каїни Схiдної Європи, 

США, Швецiю,Норвегiю,Великобританiю,Германiю,Iндiю, Шрi-Ланку, Китай,В'єтнам,Сiнгапур 

та багато iнших каїн.  

АТ "ПКМЗ" працює на ринку машинобудування 138 рокiв i являє собою унiкальний комплекс 

унiверсальних технологiчних можливостей з повним замкнутим циклом виробництва. 

АТ "ПКМЗ" єдине в Українi пiдприємство, що розробляє i виготовляє потужне устаткування  

для хiмiчної, гумопереробної, шинної, будiвельної, нафтопереробної, транспортної, 

гiрнiчнобудiвної, енергетичної галузей а також сiльського господарства. Товариство пропонує 

великий вибiр готових виробничих лiнiй та окремих машин ,включаючи всi види технологiчного 

обладнання : гумозмiшувачi, змiшувальнi вальцi ,екструдери, каландри , шиноперероблюючи 

лiнiї , форматори- вулканiзатори покришок та рiзнi запаснi деталi. 

Бiльшу частину продукцiї , яку виготовляє "Перший київський машинобудiвний завод" не 

виготовляє жодне пiдприємство України. 

 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
До основної спецiалiзацiї пiдприємства вiдноситься створення (розробка креслень i 

виготовлення) машин, агрегатiв, автоматизованих лiнiй для виробництва автомобiльних i 

тракторних шин, гумотехнiчних виробiв, пластмасових труб, профiлiв, плiвок, листiв, в т. ч. 

деревно-полiмерних, є'мностей, гранул для накладання гумової та пластикової iзоляцiї на 

проводи й кабелi, для подрiбнення та переробки полiмерних вiдходiв тощо. 

Номенклатура продукцiї, серiйне виготовлення якої освоїв завод, включає: 

Обладнання для переробки гуми: 

" гумозмiшувачi, вальцi, каландри рiзних типiв i призначення; 

" форматори-вулканiзатори шин, форматори i вулканiзатори крупно-габаритних шин; 

" черв'ячнi екструдери i лiнiї на їх базi; 



" лiнiї для обкладання гумою металокорду; 

" девулканiзатори. 

Обладнання для переробки пластмас (для хiмiчної, електротехнiчної, мiсцевої промисловостi, 

пiдприємств будпластмас): 

" черв'ячнi екструдери та технологiчнi лiнiї на їх базi, в т. ч. для гранулювання пластмас, 

виготовлення з них рiзних виробiв. 

Автоматизованi технологiчнi лiнiї для накладання гумової або пластмасової iзоляцiї на кабелi та 

проводи. 

" Обладнання для подрiбнення та переробки гумових або пластмасових вiдходiв. 

Багато рокiв завод виготовляв оборонну технiку, випуск якої складав бiльше 20 вiдсоткiв 

загального обсягу продукцiї пiдприємства. 

Машинобудiвна продукцiя заводу оснащується сучасними засобами автоматизацiї, в тому числi 

удосконаленими мiкропроцесорними пристроями, що дозволяє органiзувати системи керування 

i контролю не тiльки одного агрегату, а й цiлого цеху, де змонтованi i одночасно 

експлуатуються багато машин.  

АТ "ПКМЗ" - єдине в Українi та СНД пiдприємство, здатне виготовляти продукцiю названої 

спецiалiзацiї, в Києвi - це найбiльший i фактично єдиний iндустрiальний комплекс з повним 

циклом машинобудiвного виробництва. 

Машини та агрегати з товарним знаком "Бiльшовика" багато рокiв успiшно поставлялись i зараз 

працюють на сотнях пiдприємств України  i країн СНД, Iндiї, Шрi-Ланки, В'єтнаму, США, 

Китаю, Данiї, Сербiї, Швецiї, Нiмеччини, Австрiї, Францiї, Великої Британiї, Iталiї, Куби. 

У структурi товариства є : 

" металообробне виробництво; 

" складальне ,механоскладальне; складально-зварювальне виробництво; 

" термiчний , iнструментальний , електроремонтний , будiвельно-ремонтний, 

автотранспортний цех та iншi виробничi пiдроздiли. 

За органiзацiйною структурою являє собою традицiйну модель пiдприємства з повним 

закiнченим циклом виробництва, який забезпечується складною i потужною структурою 

основного , допомiжного i обслуговуючого виробництва. 

До конкурентних видiв продукцiї пiдприємства належать: Форматори-вулканiзатори шин, 

Вулканiзатори надкрупногабаритних шин, Гумозмiшувачi, Змiшувачi перiодичної дiї, Вальцi, 

Черв'ячнi машини та агрегати, Каландри, Лiнiї для накладення iзоляцiї на кабелю, Черв'ячнi 

преси (екструдери), обладнання для переробки зношених шин, товари народного побуту.  

Конкуренти заводу - це пiдприємства : Krupp, Herbert (Германiя), Mitsubishi (Японiя) - 

виробництво форматорiв-вулканiзаторiв шин; Buzuluk (Чехiя) - виробництво гумозмiшувачiв, 

вальцi; Pirelli Camelio, Pomini, Marangoni (Iталiя) - виробництво гумозмiшувачiв, вальцiв, 

каландрiв; Farrell (Велика Британiя) - виробництво гумозмiшувачiв; WIRT & H?ner Kraft 

(Нiмеччина) - виробництво тонелепрохiдних комплексiв. 

АТ  "ПКМЗ" володiє науково -технiчним потенцiалом, маючи у своєму складi Спецiальне 

конструкторське бюро (СКБполiмермаш), досвiдчених технологiв. Виконуючи новi розробки, 

впроваджуючи їх у виробництво, цi спецiалiсти спiвробiтничають з науковими установами: 

НТУУ "КПI", Київським нацiональним унiверситетом технологiй та дизайну, iнститутами 

Нацiональної академiї наук - електрозварювання, проблем металознавства. 

Потужностi АТ використовуються частково i дають можливостi для розширення обсягiв 

виробництва. Пiдприємство наполегливо оновлює номенклатуру продукцiї, удосконалює 

конструкцiї машин традицiйної номенклатури , яка користується попитом. Для цього 

Товариство володiє науково -технiчним потенцiалом, маючи у своєму складi Спецiальне 

конструкторське бюро(СКБ). Успiшно спiвробiтничає з науковими установами - НТУУ "КПI", 

iнститутом НАНУ - електрозварювання, проблем металознавства та iншi. 

Завдяки спiвпрацi СКБ пiдприємства та потенцiйних замовникiв вдалося освоїти випуск нових  

видiв продукцiї - гiдравлiчних цилiндрiв, гiдравлiчних домкратiв, основних частин для шредерiв 



та змiшувачiв, запасних частин для гiрничо - шахтного обладнання та устаткування, обладнання 

для металургiйної i хiмiчної промисловостi, теплових та атомних електростанцiй. 

Також на даний час, колектив пiдприємства зосередився на пошуку нових ринкiв збуту для 

основної продукцiї та вивчення потреб ринку з метою органiзацiї виробництва нових видiв 

обладнання для рiзноманiтних галузей промисловостi. 

З цiєю метою проводиться активна дiяльнiсть вiдповiдних служб пiдприємства, основним 

напрямком якої є повернення на традицiйнi ринки збуту в свiтi, якi були втраченi та вихiд на 

новi. 

Проведена робота дала змогу повернутися до спiвпрацi з торгiвельними партнерами у Iндiї та 

Шрi-Ланцi. Але недостатнi обсяги кошiв та повна вiдсутнiсть державної пiдтримки у цьому 

питаннi не дає змоги повернутися на ринки В'єтнаму, Iндонезiї та ринки Схiдної Європи де 

завдяки державнiй пiдтримцi та субсидуванню експорту, продовжує домiнувати Китай. 

Виходячи з такого стану речей, пiдприємству конче необхiдно збiльшити фiнансування для 

маркетингової дiяльностi по просуванню своєї продукцiї на зовнiшнi ринки, активно приймати 

участь у найбiльших свiтових галузевих виставках у Нiмеччинi, Францiї, Китаї, Англiї, Iндiї, 

Туреччинi, Єгиптi та Аргентинi. 

 

 

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

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

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Iнформацiя вiдсутня. 

 

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

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
Iнформацiя вiдсутня. 

 

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

ризику грошових потоків 
Фiнансування товариства вiдбувається на госпрозрахунковiй основi за рахунок власних коштiв. 

При вiдсутностi кредитування господарської дiяльностi , iнвестування прибуткової нової 

технiки ,Товариство розраховує у своїй  фiнансовiй дiяльностi тiльки на власнi фiнансовi 

ресурси , якi  повнiстю залежать вiд хаотичностi ринку та обсягiв реалiзацiї продукцiї. 

Фiнансово-господарська дiяльнiсть залежить вiд авансування та передплат виготовлення 

продукцiї , на що замовники iдуть неохоче.  

Для виготовлення замовлень на експорт необхiдно було би вiдкрити постiйно дiючу кредитну 

лiнiю , яка б забезпечила стабiльне (безперебiйне)виробництво технiки , що користується 

попитом за кордоном , а також позбавить вiд постiйної залежностi через авансових платежiв та 

передоплати. На сьогоднi цi кошти вилучаються з iнших обов'язкових платежiв Товариства , що 

негативно впливає на фiнансовий результат дiяльностi АТ "ПКМЗ". 

Коефiцiєнт поточної лiквiдностi показує спiввiдношення оборотних активiв i поточних 

зобов'язань. Оборотнi активи - це середньо - i високолiквiдна частина активiв пiдприємства. 

Особливiсть оборотних активiв порiвняно з необоротними полягає в тому, що вони можуть бути 

перетворенi в грошовi кошти протягом одного року (якщо перiод одного виробничого циклу 

вищий одного року, то протягом одного виробничого циклу). Показник поточної лiквiдностi - це 

iндикатор здатностi компанiї вiдповiдати за поточними зобов'язаннями за допомогою оборотних 

активiв. Показник демонструє, скiльки в компанiї є гривень оборотних коштiв на кожну гривню 

поточних зобов'язань. 

Коефiцiєнт поточної лiквiдностi по пiдприємству за 2020 рiк  становить 0,3 (при нормативному 

значенi 1-2 ) Показник нижче нормативного i свiдчить про проблемний стан платоспроможностi, 



адже оборотних активiв недостатньо для того, щоб вiдповiсти за поточними зобов'язаннями. Це 

веде до зниження довiри до пiдприємства з боку кредиторiв, постачальникiв, iнвесторiв i 

партнерiв. Крiм цього, проблеми з платоспроможнiстю ведуть до збiльшення вартостi позикових 

коштiв i, як результат, до прямих фiнансових втрат. 

Для пiдвищення значення поточної лiквiдностi пiдприємству необхiдно працювати в напрямку 

пiдвищення суми оборотних активiв i зниження суми поточних зобов'язань.  

 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Емiтент керується - Кодексом корпоративного управлiння Акцiонерного товариства "Перший 

київський машинобудiвний завод " затверджений 10.05.2018 р. наказом Фонда державного 

майна України №624. 

 

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

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
вiдсутнi 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Кодекс корпоративного управлiння Акцiонерного товариства "Першиц київський 

машинобудiвний завод " розроблено вiдповiдно до норм законiв України . 

 

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

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

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

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

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

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Вiдхилень вiд положення не вiдбувальсь. 

 

 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення  

Кворум зборів 0 

Опис У перiод до проведення перших Загальних зборiв акцiонерiв функцiї Вищого 

органу з управлiння корпоративними правами держави у розмiрi 100% у 

статутному капiталi Товариства виконує Фонд державного майна України без 

скликання Загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття вiдповiдних наказiв та 

розпоряджень. 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
 X 



Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити) 

У перiод до проведення перших Загальних зборiв акцiонерiв 

функцiї Вищого органу з управлiння корпоративними правами 

держави у розмiрi 100% у статутному капiталi Товариства 

виконує Фонд державного майна України без скликання 

Загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття вiдповiдних 

наказiв та розпоряджень. 

 

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

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

голосуючих акцій 
 X 

 

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

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити)  

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити)  

 

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

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 



Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

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

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

 

Інше (зазначити)  

 

У разі скликання, але непроведення 

чергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

У перiод до проведення перших Загальних 

зборiв акцiонерiв функцiї Вищого органу з 

управлiння корпоративними правами держави 

у розмiрi 100% у статутному капiталi 

Товариства виконує Фонд державного майна 

України без скликання Загальних зборiв 

акцiонерiв шляхом прийняття вiдповiдних 

наказiв та розпоряджень. 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

У перiод до проведення перших Загальних 

зборiв акцiонерiв функцiї Вищого органу з 

управлiння корпоративними правами держави 

у розмiрi 100% у статутному капiталi 

Товариства виконує Фонд державного майна 

України без скликання Загальних зборiв 

акцiонерiв шляхом прийняття вiдповiдних 

наказiв та розпоряджень. 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний 

склад 

наглядової ради 

Незалежний 

член 

наглядової 

ради 

Залежний 

член 

наглядової 

ради 

Функціональні обов'язки члена 

наглядової ради 

Шевчук Олеся 

Михайлiвна 

 X  член наглядової ради 

Холоднова Iрина 

Петрiвна 

 X Голова наглядової ради 

Корнiєнко Алла 

Григорiвна 

 X член Наглядової ради 

Шмiгач Ольга 

Миколаївна 

 X член Наглядової ради 

Андрiєнко 

Полiна 

Григорiвна 

 X член Наглядової ради 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

Наглядова рада АТ "ПКМЗ" складається з 5 чоловiк, якi 

обираються Вищим органом Пiдприємства строком на 3 роки iз 

числа фiзичних осiб, що мають повну дiєздатнiсть. Строк 

повноважень Наглядової ради починається з моменту її обрання 

й закiнчується з моменту обрання (переобрання) нового складу 



застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається членами 

Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд 

кiлькiсного складу Наглядової ради, якщо iнше не передбачено 

законом або положенням про Наглядову раду. Головою 

Наглядової ради, у статутному капiталi якого корпоративнi права 

держави перевищують 50 вiдсоткiв, обирається представник 

Фонду державного майна України. 

Функцiонування Наглядової ради регламентується Статутом 

Пiдприємства та Положенням про Наглядову раду. 

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 

погодження проекту рiшення про анулювання акцiй чи продаж 

ранiше викуплених Пiдприємством акцiй; прийняття рiшення про 

розмiщення Пiдприємством iнших цiнних паперiв (крiм акцiй) на 

суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Пiдприємства; 

прийняття рiшення про викуп розмiщених Пiдприємством iнших 

(крiм акцiй) цiнних паперiв; затвердження умов 

цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з 

членами Виконавчого органу, встановлення розмiру їх 

винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального 

директора вiд виконання його повноважень, дiї або бездiяльнiсть 

якого порушують права акцiонерiв чи самого Пiдприємства, або 

у разi не дотримання Генеральним директором термiну щодо 

укладання контракту (трудової угоди) без поважних причин та 

обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження 

Генерального директора , до вирiшення Вищим органом питання 

про обрання нового Генерального директора; визначення строку, 

протягом якого обрана особа, яка тимчасово здiйснюватиме 

повноваження Генерального директора має укласти трудову 

угоду з Вищим органом; обрання аудитора Пiдприємства та 

визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати 

складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 

дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах 

граничного строку, визначеного частиною другою ст.30 Закону 

України "Про акцiонернi товариства"; вирiшення питань про 

участь Пiдприємства у промислово-фiнансових групах та iнших 

об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб за участю 

Пiдприємства; вирiшення питань, передбачених частиною 

четвертою ст.84 Закону України "Про акцiонернi товариства", в 

разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення 

Пiдприємства; визначення ймовiрностi визнання Пiдприємства 

неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе 

зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати 

дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання 

оцiнювача майна Пiдприємства та затвердження умов договору, 

що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його 

послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора 

власникiв iменних цiнних паперiв Пiдприємства або депозитарiю 

цiнних паперiв та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

надсилання в порядку, передбаченому ст.65 Закону України "Про 



акцiонернi товариства", пропозицiй акцiонерам про придбання 

особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй 

вiдповiдно до ст.64 i 65 цього Закону; погодження за поданням 

Дирекцiї органiзацiйної структури Пiдприємства; погодження за 

поданням Дирекцiї умов оплати працi посадових осiб 

Пiдприємства; дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; 

надання дозволу Генерального директора на видачу 

Пiдприємством поручительств та гарантiй; надання дозволу 

Генерального директора на вчинення правочинiв, якщо ринкова 

вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, 

становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi Пiдприємства; прийняття 

рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова 

вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 

до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi Пiдприємства; внесення пропозицiй Вищому 

органу Пiдприємства про необхiднiсть вчинення правочину, у 

якому ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, 

перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi Пiдприємства; прийняття рiшення про 

випуск облiгацiй Пiдприємства на суму вiд 5 до 25 вiдсоткiв 

ринкової вартостi майна Пiдприємства за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi Пiдприємства; внесення пропозицiй 

Вищому органу Пiдприємства про необхiднiсть випуску 

облiгацiй на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв ринкової вартостi 

майна Пiдприємства за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi Пiдприємства; розгляд та затвердження квартальних 

звiтiв, розгляд та подання Вищому органу на затвердження 

рiчних звiтiв Дирекцiї; погодження фiнансових планiв 

Пiдприємства на рiк; затвердження складу, обсягу та порядку 

захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять 

комерцiйну таємницю Пiдприємства; погодження проектiв 

Положення про Вищий орган Пiдприємства, Положення про 

Наглядову раду, Положення про Ревiзiйну комiсiю, Положення 

про Дирекцiю, Положення про надання та збереження особливої 

iнформацiї Пiдприємства, Положення про порядок розгляду 

питань щодо розпорядження та використання майна 

Пiдприємства, Положення про управлiння корпоративними 

правами Пiдприємства, в тому числi змiн та доповнень до них; 

затвердження Положення про Корпоративного секретаря 

Пiдприємства (далi - Корпоративний секретар), Положення про 

Генерального директора та iнших внутрiшнiх документiв 

Пiдприємства, затвердження яких не вiднесено до компетенцiї 

Вищого органу Пiдприємства, а також внесення змiн та 

доповнень до них; обрання, за пропозицiєю Голови Наглядової 

ради, Корпоративного секретаря; надання Вищому органу 

пропозицiй щодо вiдповiдностi займанiй посадi Генерального 

директора (до реалiзацiї в процесi приватизацiї бiльш нiж 50 

вiдсоткiв акцiй статутного капiталу Пiдприємства). 

Наглядовою радою АТ "ПКМЗ" не створено жодного комiтету.  

 



 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити)   

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

Протягом 2020 року Наглядова провела 9 -ть засiдань. 

Винагорода членам Наглядової ради не виплачується. 

 

 

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

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

 
 X 

 

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

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
 X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк  X 



або не було обрано нового члена 

Інше (зазначити)  

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше (запишіть)  

 

Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Крупник Леонiд 

Вiкторович 

Член правлiння, винагорода в тому числi в натуральнiй формi не 

виплачувалась. Виконував обов'язки члена правлiння  згiдно 

Статуту пiдприємства та Положення . Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має.  

Iванушко Микола 

Васильович 

Член правлiння, винагорода в тому числi в натуральнiй формi не 

виплачувалась. Виконував обов'язки члена правлiння  згiдно 

Статуту пiдприємства та Положення . Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має.  

Шедов Михайло 

Михайлович 

Член правлiння, винагорода в тому числi в натуральнiй формi не 

виплачувалась. Виконував обов'язки члена правлiння  згiдно 

Статуту пiдприємства та Положення . Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має.  

Ковалевський Юрiй 

Анатолiйович 

.Член правлiння. Винагорода не виплачувалась в тому числi в 

натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi 

злочини не має.  

Зотов Денис Олегович Член правлiння. Винагорода не виплачувалась в тому числi в 

натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi 

злочини не має.  

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Було проведено 4 засiдання. 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

 



 

Примітки 
Дирекцiя Пiдприємства, складається з 7 осiб i дiє на колегiальних засадах -згiдно Статуту. 

Правлiння дiє вiд iменi Пiдприємства у межах, встановлених Статутом Пiдприємства i 

Законами. Права та обов'язки членiв Дирекцiї визначаються Законами, Статутом Пiдприємства, 

Положенням про Дирекцiю. Особа, яка тимчасово здiйснює повноваження Генеральний 

директор обирається Наглядовою радою у порядку, передбаченому цим статутом та 

Положенням про Дирекцiю. Генеральний директор органiзовує роботу Дирекцiї, скликає 

засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Генеральний директор має право без 

довiреностi дiяти вiд iменi Пiдприємства, вiдповiдно до рiшень Дирекцiї, в тому числi 

представляти iнтереси Пiдприємства, вчиняти правочини вiд iменi Пiдприємства, видавати 

накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Пiдприємства. 

Iнший член (члени) Дирекцiї в порядку, визначеному законодавством України, також може бути 

надiлений такими повноваженнями, якщо це передбачено Статутом Пiдприємства. У разi 

неможливостi виконання Генеральним директором своїх повноважень Наглядова рада своїм 

рiшенням тимчасово покладає виконання обов'язкiв Генерального директора на одного з членiв 

Дирекцiї за винятком випадкiв, коли особу, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови 

правлiння. До компетенцiї Дирекцiї вiдноситься вирiшення всiх питань дiяльностi Пiдприємства, 

визначених Статутом, рiшеннями Вищого органу. Дирекцiя Пiдприємства: здiйснює виконання 

рiшень Вищого органу Пiдприємства та Наглядової ради; колегiально вирiшує питання 

фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Пiдприємства в межах, передбачених 

Статутом; готує рiчнi фiнансовi плани (план доходiв та видаткiв) Пiдприємства та подає їх на 

погодження Фонду державного майна України; складає квартальнi та рiчнi звiти про результати 

господарської дiяльностi Пiдприємства та подає їх на затвердження Наглядовiй радi; розглядає 

питання щодо ведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi; визначає напрямки дiяльностi 

Пiдприємства; приймає рiшення, за наявностi дозволу Фонду державного майна України, про 

вчинення правочинiв з питання розпорядження (вiдчуження) та використання майна 

Пiдприємства в межах визначених Статутом; приймає рiшення щодо вчинення правочинiв, якщо 

ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 5 вiдсоткiв 

вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Пiдприємства; з дозволу 

Наглядової ради приймає рiшення про вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або 

послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Пiдприємства; готує пропозицiї щодо 

органiзацiйної структури Пiдприємства, штатного розпису, умов оплати працi Посадових осiб, 

працiвникiв Пiдприємства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та подає на 

погодження Наглядовiй радi; приймає рiшення щодо необхiдностi придбання, набуття у 

власнiсть iншим способом та розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями 

Пiдприємства у виглядi внескiв (частки, паї, акцiї) в iншi суб'єкти господарювання, якi 

створюються за участю Пiдприємства, у тому числi у дочiрнi пiдприємства, та деривативiв 

iнших юридичних осiб i подає в порядку, визначеному цим Статутом, на погодження Наглядовiй 

радi або Вищому органу Пiдприємства; розробляє та подає на затвердження/погодження 

Наглядовiй радi внутрiшнi нормативнi документи Пiдприємства; укладає договiр з обраним 

депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв; надає Наглядовiй радi рекомендацiї щодо 

вiдбору незалежних аудиторiв; приймає рiшення з iнших питань поточної дiяльностi 

Пiдприємства, якi виносяться на розгляд Генерального директора. Рiшення Дирекцiї 

оформлюються у виглядi протоколу, який пiдписують усi члени Дирекцiї присутнi на засiданнi. 

Члени Дирекцiї, якi не згоднi з прийнятим рiшенням, мають право письмово викласти свої 

заперечення або окрему думку, що є невiд'ємним додатком до протоколу. На пiдставi рiшень, 

прийнятих Дирекцiєю, Генеральним директором видає накази та iншi розпорядчi документи 

щодо дiяльностi Пiдприємства. Дирекцiя пiдзвiтне в своїй дiяльностi Вищому органу i 

Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. , Генеральний директор органiзує роботу 



Дирекцiї i має право: керувати поточними справами Пiдприємства, забезпечувати виконання 

рiшень Вищого органу Пiдприємства, Наглядової ради та Дирекцiї; без доручення вчиняти дiї 

вiд iменi Пiдприємства, представляти iнтереси Пiдприємства у всiх вiтчизняних та iноземних 

пiдприємствах, в установах i органiзацiях; здiйснювати управлiння корпоративними правами 

Пiдприємства в господарських товариствах, створених за участю Пiдприємства, i призначати 

уповноваженого представника вiдповiдно до рiшень Дирекцiї; вести переговори та вчиняти 

правочини (угоди, договори, контракти) вiд iменi Пiдприємства в межах, що визначенi 

рiшеннями Вищого органу Пiдприємства, Наглядовою радою та цим Статутом; за погодженням 

з Наглядовою радою Пiдприємства затверджувати органiзацiйну структуру Пiдприємства та 

штатний розпис; призначати на посади та звiльняти з посад працiвникiв Пiдприємства, 

затверджувати їм конкретнi розмiри ставок заробiтної плати i посадових окладiв; призначати на 

посади та звiльняти з посад керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв 

Пiдприємства; затверджувати штатний розпис фiлiй та представництв Пiдприємства, 

погоджувати штатний розпис дочiрнiх пiдприємств; розпоряджатися коштами та майном 

Пiдприємства в межах, що визначенi рiшеннями Вищого органу Пiдприємства, Наглядової ради 

та цим Статутом; вiдкривати поточний, валютний та iншi рахунки в будь-якому банку України 

та за кордоном для зберiгання коштiв i здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних та касових 

операцiй Пiдприємства; пiдписувати доручення та довiреностi на провадження дiй вiд iменi 

Пiдприємства; вживати вiдповiднi заходи для заохочення працiвникiв, накладати стягнення у 

порядку та у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом; 

розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння, пiдлеглими керiвниками та працiвниками 

Пiдприємства; органiзовувати та забезпечувати ведення, облiк та зберiгання протоколiв засiдань 

Дирекцiї; видавати накази та iншi органiзацiйно-розпорядчi документи, якi є обов'язковими для 

працiвникiв Пiдприємства; питання повноважень, умов дiяльностi та матерiального 

забезпечення Генерального директора визначаються у Контрактi. У разi наявностi державної 

таємницi чи матерiальних носiїв секретної iнформацiї, згiдно iз законодавством України "Про 

державну таємницю" Генеральний директор забезпечує охорону державної таємницi вiдповiдно 

до вимог режиму секретностi та у вiдповiдностi до Закону України "Про державну таємницю" 

призначає керiвника режимно-секретного органу. Генеральний директор у випадках, визначених 

законодавством, повинен мати допуск до державної таємницi вiдповiдної форми. Обов'язки 

Генерального директора, у разi його тимчасової вiдсутностi, виконує перший заступник 

Генерального директора. У разi невиконання умов Контракту, укладеного Генеральним 

директором з Фондом державного майна України, Наглядова рада має право своїм рiшенням 

усунути Генерального директора та призначити виконуючого обов'язки Генеральним 

директором. Фонд державного майна повинен укласти трудову угоду (контракт) з виконуючим 

обов'язки Генеральним директором на термiн з моменту його призначення до обрання нового 

Генерального директора. 

  

  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

Ревiзiйна комiсiя складається з 3 осiб, якi обираються Вищим органом Пiдприємства строком на 

3 роки iз числа фiзичних осiб, що мають повну дiєздатнiсть. Голова та члени Ревiзiйної комiсiї 

обираються Вищим органом Пiдприємства з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну 

дiєздатнiсть. У разi якщо корпоративнi права держави перевищують 25 вiдсоткiв статутного 

капiталу Пiдприємства до складу Ревiзiйної комiсiї обов'язково включається представник Фонду 

державного майна України. До реалiзацiї в процесi приватизацiї бiльш нiж 50 вiдсоткiв акцiй 

держави у статутному капiталi Пiдприємства до складу Ревiзiйної комiсiї, крiм представникiв 

Фонду державного майна України, обирається представник Головного контрольно-ревiзiйного 



управлiння України або Державної фiскальної служби України. Перевiрка 

фiнансово-господарської дiяльностi Пiдприємства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 

представництв проводиться Ревiзiйною комiсiєю. Перевiрки здiйснюються за дорученням 

Вищого органу, Наглядової ради, з власної iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї або на вимогу 

акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльше нiж 10 вiдсотками голосiв. Рiчна фiнансова 

звiтнiсть Пiдприємства пiдлягає обов'язковiй перевiрцi ревiзiйною комiсiєю, яка готує висновок 

про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод. 

Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Вищому органу Пiдприємства. Матерiали перевiрок комiсiя надає 

Вищому органу та Наглядовiй радi. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до своєї дiяльностi 

експертiв, аудиторiв або аудиторськi фiрми. Витрати, пов'язанi з оплатою послуг експертiв, 

аудиторiв або аудиторських фiрм здiйснюються за рахунок Пiдприємства.  

Обов'язки Ревiзiйної комiсiї: здiйснювати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 

Пiдприємства за результатами фiнансового року, я у разi необхiдностi, за рiшенням Наглядової 

ради або Фонду державного майна України квартальнi та позачерговi перевiрки; iнформувати 

Вищий орган Пiдприємства, якщо виникла загроза iнтересам Товариства або виявленi 

зловживання посадових осiб; готувати висновки за пiдсумками перевiрки 

фiнансово-господарської дiяльностi Пiдприємства, подавати їх Правлiнню не пiзнiше нiж за два 

тижнi пiсля проведення перевiрки (без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Вищий орган не затверджує 

баланс та фiнансовий звiт). Висновки Ревiзiйної комiсiї обов'язково мають мiстити iнформацiю 

про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та 

факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а 

також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. 

  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

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

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  1 

 

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

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

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні так ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
ні так так ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так так так ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так так ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так так ні ні 



Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так так ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
ні ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні так ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

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

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

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

так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть)  

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 



або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
ні так так ні так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні ні ні ні ні 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

ні так так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

ні ні ні ні так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік  X 

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Інше (зазначити)  

 

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

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради X  



За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити)  

 

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

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

 

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

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 
 

 

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

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
 

 

 



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

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Фонд державного майна 

України 

00032945 03057, Україна, 

м.Київ, проспект 

Перемоги 49/2 

44 579 720 100 44 579 720 0 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

     

Усього 44 579 720 100 44 579 720 0 



XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28.10.2010 977/1/10 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 4000093983 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,25 44 579 720 11 144 930 100 

Опис 

100 % акцiй належить державi. Акцiонером є Держава Україна в особi Фонда державного майна України. 

Торгiвля цiнними паперами емiтента за звiтний перiод не здiйснювалася. Факту лiстингу/делiстингу цiнними паперами емiтента на фондових 

бiржах не було. 

 

 

 





КОДИ 

Дата 03.01.2021 

Підприємство 
Акціонерне Товариство "Перший київський 

машинобудівний завод" 
за ЄДРПОУ 14308569 

Територія   за КОАТУУ 8303890000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво інших машин і устатковання 

спеціального призначення, н.в.і.у. 
за КВЕД 28.99 

Середня кількість працівників: 314 

Адреса, телефон: 03057 м.Київ, проспект Перемоги , 49/2, 044) 456-71-41 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Консолідований баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.01.2021 p. 
Форма №1-к 

Код за ДКУД 1801007 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

МСФЗ 

1 2 3 4 5 

    I. Необоротні активи     

Нематеріальні активи 1000 130 99 132 

    первісна вартість 1001 1 053 1 053 416 

    накопичена амортизація 1002 ( 923 ) ( 954 ) ( 284 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 3 589 3 593 3 653 

Основні засоби 1010 274 926 271 634 296 801 

    первісна вартість 1011 1 358 937 1 361 356 1 330 348 

    знос 1012 ( 1 084 011 ) ( 1 089 722 ) ( 1 033 547 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:     

    які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 
1030 0 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 



Усього за розділом I 1095 278 645 275 326 300 586 

    II. Оборотні активи     

Запаси 1100 60 427 49 239 25 600 

Виробничі запаси 1101 18 255 22 103 6 330 

Незавершене виробництво 1102 32 648 22 668 13 863 

Готова продукція 1103 9 250 4 032 4 554 

Товари 1104 274 435 853 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 20 176 46 194 1 069 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:     

    за виданими авансами 1130 510 32 3 453 

    з бюджетом 1135 973 527 46 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 67 77 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 322 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 6 046 5 508 7 626 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 1 747 443 312 

Готівка 1166 13 1 1 

Рахунки в банках 1167 1 734 442 311 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 35 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в:     

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0 

    резервах збитків або резервах належних 

виплат 
1182 0 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 2 156 3 342 3 054 

Усього за розділом II 1195 92 035 105 285 41 517 

    III. Необоротні активи, утримувані для 

продажу, та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 370 680 380 611 342 103 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

МСФЗ 

1 2 3 4 5 

    I. Власний капітал     

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 11 145 11 145 11 145 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 256 657 252 148 0 

Додатковий капітал 1410 12 926 12 926 466 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 95 95 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -266 705 -292 423 249 954 

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

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



Інші резерви 1435 0 0 0 

Неконтрольована частка 1490 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 14 118 -16 109 261 565 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення     

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 0 

у тому числі:     

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 0 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення     

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 980 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:     

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 80 688 79 520 6 720 

    розрахунками з бюджетом 1620 215 479 261 769 38 840 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 216 265 0 

    розрахунками зі страхування 1625 32 539 35 266 3 162 

    розрахунками з оплати праці 1630 1 686 2 100 4 447 

    одержаними авансами 1635 14 789 13 072 18 497 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 282 

    страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 1 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 11 381 4 993 7 609 

Усього за розділом IІІ 1695 356 562 396 720 80 538 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та групами 

вибуття 

1700 0 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного 

фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 370 680 380 611 342 103 

Примітки: Звiт складено станом на 31.12.2020 року. 

 

Керівник    Крупник Л.В. 

 

Головний бухгалтер   Кулик С.О. 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
Акціонерне Товариство "Перший київський 

машинобудівний завод" 
за ЄДРПОУ 14308569 

 

Консолідований звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 рік 

Форма №2-к 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801008 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 105 741 105 405 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 55 984 ) ( 46 609 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 49 757 58 796 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 2 908 10 594 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 66 783 ) ( 70 034 ) 

Витрати на збут 2150 ( 252 ) ( 449 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 6 873 ) ( 9 922 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 0 

    збиток 2195 ( 21 243 ) ( 11 015 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 1 



Інші доходи 2240 248 89 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 9 238 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 0 

    збиток 2295 ( 20 995 ) ( 20 163 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -265 -224 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 0 

    збиток 2355 ( 21 260 ) ( 20 387 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -21 260 -20 387 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 
    власникам материнської компанії 

2470 0 0 

    неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 
    власникам материнської компанії 

2480 0 0 

    неконтрольованій частці 2485 0 0 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 10 164 10 794 

Витрати на оплату праці 2505 27 750 26 179 

Відрахування на соціальні заходи 2510 6 065 5 599 

Амортизація 2515 5 852 5 701 

Інші операційні витрати 2520 15 880 16 760 

Разом 2550 65 711 65 033 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 



попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 44 579 720 44 579 720 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 44 579 720 44 579 720 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0,476900 -0,456732 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -0,476900 -0,457320 

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

 

Керівник    Крупник Л.В. 

 

Головний бухгалтер   Кулик С.О. 



КОДИ 

Дата 31.12.2020 

Підприємство 
Акціонерне Товариство "Перший київський 

машинобудівний завод" 
за ЄДРПОУ 14308569 

 

 

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

Форма №3-к 

Код за ДКУД 1801009 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 76 138 66 902 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 271 219 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 49 242 

Надходження від повернення авансів 3020 110 1 307 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

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

Надходження від операційної оренди 3040 0 357 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 414 246 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 26 259 ) ( 18 748 ) 

Праці 3105 ( 22 479 ) ( 21 330 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 6 257 ) ( 5 599 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 19 883 ) ( 21 048 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 231 ) ( 305 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 7 520 ) ( 12 270 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 12 132 ) ( 7 789 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 3 277 ) ( 1 353 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 228 ) ( 1 063 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -1 401 132 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -1 401 132 

Залишок коштів на початок року 3405 1 747 1 615 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 97 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 443 1 747 

Примітки: Звiт складено станом на 31.12.2020 року. 

 

Керівник    Крупник Л.В. 

 

Головний бухгалтер   Кулик С.О. 



КОДИ 

Дата 31.12.2020 

Підприємство 
Акціонерне Товариство "Перший київський 

машинобудівний завод" 
за ЄДРПОУ 14308569 

 

Консолідований звіт про власний капітал 
За 2020 рік  

Форма №4-к 

Код за ДКУД 1801011 

  Належить власникам материнської компанії   

Стаття  Код рядка 

Зареєст

рований 

капітал 

Капітал 

у 

дооцінк

ах 

Додатко

вий 

капітал 

Резервн

ий 

капітал 

Нерозп

оділени

й 

прибуто

к 

(непокр

итий 

збиток) 

Неопла

чений 

капітал 

Вилуче

ний 

капітал 

Всього 

Неконтр

ольована 

частка 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Залишок на початок року 
4000 11 145 256 657 12 926 95 -266 70

5 

0 0 14 118 0 14 118 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 11 145 256 657 12 926 95 -266 70

5 

0 0 14 118 0 14 118 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 -21 260 0 0 -21 260 0 -21 260 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



спільних підприємств  

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 -4 509 0 0 -4 458 0 0 -8 967 0 -8 967 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -4 509 0 0 -25 718 0 0 -30 227 0 -30 227 

Залишок на кінець року  
4300 11 145 252 148 12 926 95 -292 42

3 

0 0 -16 109 0 -16 109 

Примітки: Звiт складено станом на 31.12.2020 року. 

Керівник    Крупник Л.В. 

Головний бухгалтер   Кулик С.О. 





XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності 

емітента аудитором (аудиторською фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

"КАПIТАЛ ГРАНД" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

2 - суб'єкти аудиторської діяльності 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

35449775 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

Україна,м.Запорiжжя, 

пр.Металургiв ,буд.21/вул.Богдана 

Хмельницького ,буд.24 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4126 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 5/2021, дата: 30.03.2021 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2020 по 31.12.2020 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

9 Пояснювальний параграф (за наявності)  

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: ОУ-1/2, дата: 31.03.2021 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 31.03.2021, дата 

закінчення: 26.04.2021 

12 Дата аудиторського звіту 26.04.2021 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

230 000,00 

14 Текст аудиторського звіту  

TOB "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАПIТАЛ ГРАНД" 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

Адресат 

Керiвництво та акцiонер АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ 



МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" 

м. Київ - 2021 рiк 

 

 

Звiт щодо аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi 

Думка iз застереженням 

Ми провели аудит консолiдованої фiнансової звiтностi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" та його дочiрнiх пiдприємств (далi - 

Група), що складається з консолiдованого звiту про фiнансовий стан на 31.12.2020 р. та 

консолiдованого звiту про фiнансовi результати (консолiдованого звiту про сукупний дохiд), 

консолiдованого звiту про змiни у власному капiталi та консолiдованого звiту про рух 

грошових коштiв (за прямим методом) за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та Примiток 

до консолiдованої фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових 

полiтик. 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в роздiлi "Основа для думки 

iз застереженням" нашого звiту, консолiдована фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає 

достовiрно, в усiх суттєвих аспектах консолiдований фiнансовий стан Групи на 31.12.2020 р., 

та її консолiдованi фiнансовi результати i консолiдованi грошовi потоки за рiк, що закiнчився 

зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ) 

та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi" вiд 16.07.1999 №966-XIV щодо складання фiнансової звiтностi. 

Основи для думки iз застереженням 

1. Станом на 31.12.2020 р. всупереч вимогам параграфу 5.5. МСФЗ 9 "Фiнансовi 

iнструменти" Група не створювала у повнiй мiрi резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки за 

дебiторською заборгованiстю, яка має ознаки сумнiвностi та за якою пропущенi термiни 

оплати. Наведена невiдповiднiсть призвела до завищення вартостi активiв та власного капiталу 

на суму 2 080 тис. грн. 

2. Групою не нараховувався у достатньому розмiрi та не вiдображався в 

бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi резерв на оплату вiдпусток, що не вiдповiдає 

вимогам МСБО 19 "Винагороди працiвникам", якими передбачено обов'язковiсть формування 

такого резерву. В результатi цього, в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi заниженi 

витрати та зобов'язання. Сума можливого заниження резерву, за оцiнками аудиторiв, може 

скласти 811 тис. грн. 

(сума визначена на рiвнi середньомiсячного фонду оплати працi та суми єдиного соцiального 

внеску i є умовною). 

3. В бухгалтерському облiку вартiсть основних засобiв Групи вiдображено за 



переоцiненою вартiстю, визначеною за результатами експертної оцiнки станом на 01.06.2008 

та 01.01.2012. Отже, iсторична вартiсть цих об'єктiв може суттєво вiдрiзнятися вiд їхньої 

справедливої вартостi на звiтну дату. 

4. Станом на 31.12.2020 Групою не вiдображено у складi активiв нематерiальнi активи у 

виглядi прав користування земельною дiлянкою загальною площею 53,5 га. 

Нормами МСБО 38 "Нематерiальнi активи" визначено, що у момент виникнення права 

нематерiальний актив визнається на балансi за собiвартiстю з урахуванням витрат на 

оформлення правовстановлюючих документiв. Подальшi витрати на переоформлення 

документацiї, як правило, вiдносяться до прибуткiв/збиткiв перiоду. Такi витрати можуть 

включатись до первiсної оцiнки права користування земельною дiлянкою лише за умови 

розширення чи 

iншої змiни прав. 

Подальша оцiнка (переоцiнка) вартостi нематерiальних активiв згiдно з нормами П(С)БО 8 

"Нематерiальнi активи", Закону України "Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну 

оцiночну дiяльнiсть в Українi" та iнших нормативно-правових актiв здiйснюється виключно 

незалежними оцiнювачами. 

Оскiльки оцiнка прав користування земельними дiлянками незалежними оцiнювачами не 

проводилась, ми не можемо достовiрно оцiнити вплив даного викривлення на вартiсть активiв 

та власного капiталу Групи, але аудитори вважають, що такий вплив мiг би бути суттєвим. 

5. Вiдповiдно до МСБО № 36 "Зменшення корисностi активiв", суб'єкт господарювання 

на дату рiчного балансу має оцiнювати, чи iснують ознаки можливого зменшення корисностi 

активiв. Такими ознаками, зокрема, можуть бути: 

- застарiння або фiзичне пошкодження активу; 

- суттєвi негативнi змiни в технологiчному, ринковому, економiчному або правовому 

середовищi, у якому дiє пiдприємство, що вiдбулися протягом звiтного перiоду або очiкуванi 

найближчим часом. 

Група не проводила тести на знецiнення активiв, що не вiдповiдає МСБО № 36. Ми не мали 

можливостi оцiнити, який вплив на показники фiнансової звiтностi на 31.12.2020 р. могли б 

мати результати вiд зменшення корисностi необоротних активiв на кiнець звiтного перiоду. 

Наша думка щодо консолiдованої фiнансової звiтностi Групи за рiк, який закiнчився 31 грудня 

2020 року, була модифiкована внаслiдок можливого впливу цих питань на порiвняннiсть 

даних поточного перiоду та порiвняльних даних. 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (MCA). Нашi обов'язки за 

цими стандартами описано в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" 

нашого звiту. Ми є незалежними вiд Компанiї вiдповiдно до Кодексу професiйної етики 

бухгалтерiв, розробленого Комiтетом з мiжнародних стандартiв бухгалтерської етики, а також 



етичних вимог, що стосуються нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi, i ми 

виконали свої етичнi обов'язки вiдповiдно до цих вимог та Кодексу професiйної етики 

бухгалтерiв. На нашу думку, отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми та прийнятними 

для того, щоб прийняти їх за основу для висловлення нашої думки. 

Пояснювальнi параграфи 

Операцiйне середовище 

Ми звертаємо вашу увагу на Примiтку 3 до консолiдованої фiнансової звiтностi, у якiй йдеться 

про те, що вплив економiчної кризи та полiтичної нестабiльностi, якi тривають в Українi, а 

також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю, i вони 

можуть негативно вплинути на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Групи. Нашу 

думку не було модифiковано щодо цього питання. 

Збитковiсть Компанiї 

Ми звертаємо вашу увагу на Примiтку 4 до консолiдованої звiтностi, у якiй йдеться про 

збиткову дiяльнiсть Групи. Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання.  

Обмеження Компанiї щодо розпорядження майном 

Ми також звертаємо увагу на Примiтку 16, у якiй йдеться про обмеження щодо 

розпорядження Компанiєю рухомим i нерухомим майном внаслiдок його обтяження 

Державною виконавчою службою. 

Iнформацiя щодо рiчних звiтних даних 

Управлiнський персонал Групи несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя 

складається зi звiту про корпоративне управлiння складеного вiдповiдно до статтi 40 Закону 

України "Про цiннi папери та фондовий ринок" (але не є окремою фiнансовою звiтнiстю та 

нашим звiтом аудитора щодо неї), який ми отримали до дати цього звiту аудитора, i рiчної 

iнформацiї емiтента цiнних паперiв, яку ми очiкуємо отримати пiсля цiєї дати. 

Наша думка щодо консолiдованої фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю i 

ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iнформацiї. 

У зв'язку з нашим аудитом консолiдованої фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є 

ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть 

мiж iншою iнформацiєю i консолiдованої фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, 

отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве 

викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої 

до дати звiту аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої 

iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi б 

необхiдно було включити до звiту. 

Коли ми ознайомимося з рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв, якщо ми дiйдемо 

висновку, що вона мiстить суттєве викривлення, нам потрiбно буде повiдомити iнформацiю 



про це питання тим, кого надiлено найвищими повноваженнями. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, за консолiдовану фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання консолiдованої фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський 

персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання консолiдованої фiнансової 

звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

При складаннi консолiдованої фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе 

вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Групи продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй 

основi, розкриваючи, де це застосовне, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та 

використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського 

облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує припинити дiяльнiсть, або не 

має iнших реальних альтернатив цьому. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

фiнансового звiтування Групи. 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит консолiдованої фiнансової звiтностi 

Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що консолiдована фiнансова звiтнiсть 

у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту 

аудитора, який мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, 

проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до MCA, завжди виявить суттєве 

викривлення, якщо таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або 

помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано 

очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймають на 

основi цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi. 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог MCA, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 

iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення консолiдованої фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства або помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у 

вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, 

оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi 

твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю. 

Отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, розробки 

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

ефективностi системи внутрiшнього контролю. 



Оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок i 

вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом. 

Доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення 

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

аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, 

якi б поставили пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. 

Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi 

привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у 

консолiдованiй фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежним, 

модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих 

до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити Групу 

припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про 

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

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

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi стосунки та 

iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежнiсть, а також, де це застосовне, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту консолiдованої 

фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми 

описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм  

випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого 

питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд 

висвiтлювати у нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть 

очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi. 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 

  

 

  

 

35449775 

Україна, м. Запорiжжя, вул. Нагнибiди, буд. 

15, кв. 2 

Україна, м. Запорiжжя, пр. Металургiв, буд. 



21/ вул. Богдана Хмельницького, буд. 24 

Iнформацiя про включення до номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та Реєстру аудиторiв та 

суб'єктiв суб'єктiв аудиторської дiяльностi - № 4126 аудиторської дiяльностi (роздiли II, 

III, IV) 

Ключовий партнер з аудиту, вiдповiдальний за завдання з аудиту, за результатами якого 

випущено цей звiт незалежного аудитора Свiдерський Костянтин Єдуардович. 

Адреса складання звiту незалежного аудитора 

69032, м. Запорiжжя, пр. Металургiв, буд. 21/ вул. Богдана Хмельницького, буд. 24. 

Дата звiту незалежного аудитора 26 квiтня 2021 року. 

 

 

 


