Титульний аркуш

12.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 73/13
(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 правлiння - Генеральний директор



Тверезий Олександр Володимирович
(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: Приватне акцiонерне товариство "Кременчуцький завод дорожнiх машин"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05762565
4. Місцезнаходження: 39600, Україна, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, м.Кременчук, пр.Свободи,4
5. Міжміський код, телефон та факс: (0536) 76-51-35, (0532) 50-14-25
6. Адреса електронної пошти: aktsioner@kredmash-zavod.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 06.04.2021, Затвердити рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв (рiчний звiт) ПрАТ "Кредмаш" за 2020 рiк.
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): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
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
https://kredmash.com/ua/about/korporativnoe-upravlenie
12.04.2021

(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
X
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
X
8. Штрафні санкції щодо емітента
X
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
X
- 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)
X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
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
X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
3) інформація про зобов'язання емітента
X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26. Інформація про вчинення значних правочинів
X
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
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

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

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

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

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

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

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:
1. Вiдповiдно до ст.4 ЗУ "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв" пiдприємство не потребує визначення рейтингової оцiнки.
2. Облiгацiї та iншi цiннi папери Емiтентом не випускались. 
3. Борговi та похiднi  цiннi папери Емiтентом не випускались.
4. Iпотечнi облiгацiї не випускались.
5. Iпотечнi сертифiкати не випускались.
6. Сертифiкати ФОН не випускались.
7. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв.
8. Цiльовi облiгацiї не випускались.
9. Фiлiалiв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв емiтент не має.
10. Засновник емiтента станом на звiтну дату акцiями не володiє.
11. Протягом звiтного перiоду власнi акцiї не викупались.
12.Рейтинговi агентства послуги не надавали.
13. Працiвники емiтента iншими цiнними паперами (крiм акцiй) не володiють.
14. Змiна  акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких став бiльшим, меншим або рiвним пороговому  значенню пакета акцiй не вiдбувалась.
15. Будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента не iснують.
16. Емiтент не має акцiонерних та корпоративних договорiв.
17.Договори, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом , вiдсутнi.










































ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Приватне акцiонерне товариство "Кременчуцький завод дорожнiх машин"
2. Скорочене найменування (за наявності)
	ПрАТ "Кредмаш"
3. Дата проведення державної реєстрації
	13.04.2000
4. Територія (область)
	Полтавська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	8542975
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	1851
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	28.92 - виробництво  машин i устаткування для добувної промисловостi та будiвництва
	29.10 - виробництво автотранспортних засобiв
	49.41 - вантажний автомобiльний транспорт
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	АТ "Укрексiмбанк" в м.Київ, МФО 322313
2) IBAN
	UA153223130000026007000038027
3) поточний рахунок
	UA153223130000026007000038027
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	АТ "Укрексiмбанк" в м.Київ, МФО 322313
5) IBAN
	UA153223130000026007000038027
6) поточний рахунок
	UA153223130000026007000038027

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
	Приватне акцiонерне товариство "НТЦ "Iнформацiйнi системи"
2) Організаційно-правова форма
	Приватне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	24560488
4) Місцезнаходження
	39600, м.Кременчук, пр-т Свободи,4
5) Опис 
	Форма участi - акцiонер, володiє 23359 шт. акцiй (46,2%), що складає 513898 грн.  Права та обов'язки акцiонерiв товариства визначаються статутом; вищим органом товариства є загальнi збори акцiонерiв товариства та/або призначених ними представникiв.

1) Найменування
	Благодiйний фонд "Фонд соцiального захисту "Злагода"
2) Організаційно-правова форма
	Благодійна організація
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	25911777
4) Місцезнаходження
	39600, м.Кременчук, пр-т Свободи,4
5) Опис 
	Форма участi - учасник, Права та обов'язки учасникiв фонду визначаються статутом; вищим органом управлiння є загальнi збори .

1) Найменування
	Благодiйний фонд "КДМ-ВIТА"
2) Організаційно-правова форма
	Благодійна організація
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	38364160
4) Місцезнаходження
	39600, м.Кременчук, пр-т Свободи,4
5) Опис 
	Форма участi - учасник, Права та обов'язки учасникiв фонду визначаються статутом; вищим органом управлiння є загальнi збори .

1) Найменування
	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кредмаш-Iмпекс"
2) Організаційно-правова форма
	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	30748306
4) Місцезнаходження
	39600, м.Кременчук, пр-т Свободи,4
5) Опис 
	Форма участi - учасник, вклад ПрАТ "Кредмаш"  до статутного капiталу - 67500 грн (45%).  Права та обов'язки учасникiв товариства визначаються статутом; вищим органом товариства є загальнi збори учасникiв товариства та/або призначених ними представникiв.

1) Найменування
	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Перший регiональний фондовий дiм"
2) Організаційно-правова форма
	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	36865250
4) Місцезнаходження
	39600, м.Кременчук, пр-т Свободи,2
5) Опис 
	Форма участi - учасник, вклад ПрАТ "Кредмаш"  до статутного капiталу - 4 899 550,5 грн (24,85%).  Права та обов'язки учасникiв товариства визначаються статутом; вищим органом товариства є загальнi збори учасникiв товариства та/або призначених ними представникiв.


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
31.03.2014
Ляшенко Нiна Гур'ївна
(0536)76-51-11, aktsioner@kredmash-zavod.com
Опис
            Згiдно п.7.3.22 статуту товариства, наглядова рада має право обирати секретаря корпоративного.
            Згiдно з Положенням про Наглядому раду п.5.5. секратар корпоративний є посадовою особою товариства.
Основними повноваженням Корпоративного секретаря (у разi обрання) є:
1.	виконання функцiй секретаря Загальних зборiв та Наглядової ради;
2.	забезпечення обмiну iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства мiж членами Наглядової ради, Правлiнням, акцiонерами та iншими зацiкавленими сторонами, робота зi скаргами та зверненнями акцiонерiв;
3.	органiзацiя розробки проектiв Статуту, Положень Товариства, змiн та доповнень до них, зберiгання оригiналiв цих документiв, забезпечення їх узгодженостi та взаємодоповнюваностi;
4.	координацiя процесу пiдготовки Загальних зборiв та iнших корпоративних подiй;
5.	пiдтримка стосункiв з особою, що веде облiк прав власностi на акцiї Товариства, пiдготовка та оприлюднення регулярної та особливої iнформацiї Товариства, вирiшення iнших питань, пов'язаних з емiсiєю та обiгом акцiй Товариства;
6.	складення, пiдтримання в актуальному станi, зберiгання та надання на запит перелiку афiлiйованих осiб Товариства;

Ляшенко Н.Г. з 2.04.2011 р. по 28.03.2014 р. - член наглядової ради , начальник планово-економiчного вiддiлу,  з 31.03. 2014 року призначена секретарем корпоративним, з 31.03.2017 р. по теперiшнiй час - член наглядової ради, секретар корпоративний.
Вiдсутнiсть непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини.



16. Судові справи емітента

№ з/п
Номер справи
Найменування суду
Позивач
Відповідач
Третя особа
Позовні вимоги
Стан розгляду справи
1
537/2803/19
Касацiйний цивiльний суд України
Нiкiтченко Олег Миколайович
ПрАТ "Кредмаш"
Управлiння виконавчої дирекцiї Фонду соцiальногострахування України в Полтавськiй обл.
Встановлення факту нещасного випадку, визнання акту проведення розслiдування нещасного випадку за формою Н-5 недiйсним, зобов'язання видати акт за формою Н-1, стягнення моральної шкоди.
Знаходиться на розглядi в Касацiйному цивiльному судi України
Опис:
д/в
2
259/2020
Мiжнародний комерцiйний арбiтражний суд при ТПП України
ПрАТ "Кредмаш"
Приватне торгове унiтарне пiдприємство "Белавтодорснаб Плюс" (Республiка Бiлорусь)
д/в
Стягнення заборгованостi 2 815 854,48 руб. РФ
Знаходиться на розглядi в Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при ТПП України
Опис:
д/в
17. Штрафні санкції щодо емітента
№ з/п
Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію
 Орган, який наклав штрафну санкцію
Вид стягнення
Інформація про виконання
1
№472, 17.03.2020
Мiсцевий бюджет м.Кременчук
пеня 1700,00 грн
Сплачено 19.03.2020 р.
Опис:
Штраф за перевищення граничної суми готiвкових розрахункiв РРО с/магазин
2
№85-СХ-5-Е, 26.03.2020
Мiсцевий бюджет м.Кременчук
пеня 340 грн.
Сплачено 1.04.2020 р.
Опис:
Фiнансовi санкцiї порушення на ринку цiнних паперiв
3
№265, 11.09.2020
Кременчуцьке ВУВД ФССУ у Полтавськiй обл.
пеня 15091,77 грн.
Сплачено 11.09.2020 р.
Опис:
Акт ревiзiї ФСС
4
№265, 11.09.2020
Кременчуцьке ВУВД ФССУ у Полтавськiй обл.
пеня 255,00 грн.
Сплачено 11.09.2020
Опис:
Перерахунок згiдно рiшення ФСС
5
№537/2803/19, 29.05.2020
Нiкiтченко Олег Миколайович
пеня 1024,58 грн.
Сплачено 27.10.2020 р.
Опис:
згiдно рiшення Крюкiвського районного суду по справi №537/2803/19 сума судового збору.
6
№537/2803/19, 29.05.2020
Нiкiтченко Олег Миколайович
пеня 5000,00 грн.
Сплачено 27.10.2020 р.
Опис:
згiдно рiшення Крюкiвського районного суду по справi №537/2803/19 сума завданої моральної шкоди.
7
№537/2803/19, 05.06.2020
Нiкiтченко Олег Миколайович
пеня 5669,50 грн.
Сплачено 27.10.2020 р.
Опис:
згiдно рiшення Крюкiвського районного суду по справi №537/2803/19 сума витрат на оплату юридичної допомоги.
8
№63ЄНБ20-1134, 29.02.2020
ХФ ПАТ УКРТЕЛЕКОМ
пеня 3,33 грн.
Сплачено 13.03.2020 р.
Опис:
Оренда мiсця в стiйцi.
9
без номера, 01.01.2019
ТОВ ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ
пеня 99,45 грн.
Сплачено 20.03.2020 р.
Опис:
по договору 20400212 Полтаваобленерго порушення строкiв сплати за електроенергию "Чайка".

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
В 2020 роцi вiдбулися наступнi змiни в органiзацiйнiй структурi пiдприємства: 
-	виведений iз структури дитячий заклад оздоровлення та вiдпочинку "Чайка";
-	виведено iз структури юридичне бюро, введений юридичний вiддiл.


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 кiлькiсть працюючого персоналу	- 1851 осiб
у  тому числi
середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв          - 1849 осiб
облiкового штату
Середня кiлькiсть зовнiшнiх сумiсникiв                           -  1 особа
Середня кiлькiсть працюючих за цивiльно-
правовими  договорами                                                       -  1 особа
Кiлькiсть працюючих на умовах неповного 
робочого часу                                                                       -   9 осiб
Фонд оплати працi, всього	                                                -  327 963,9 тис. грн.

У 2020 роцi середньооблiкова чисельнiсть працюючого персоналу у порiвняннi з 2019 роком зменшилась на 6,04% i склала 1851 особу.
        
         В наслiдок зростання обсягiв виробництва на 11,5% (н/час.) план продуктивностi працi у звiтному роцi виконано на 108,8%, при цьому темпи зростання продуктивностi працi до 2019 року склали 117,2%.
         У звiтному роцi також на 13,2% зросли тарифнi ставки та оклади. Поряд iз зростанням тарифної системи пiдвищились на 33,6% надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладiв вiдповiдно до чинного законодавства, Галузевої угоди та Колективного договору, їх сума склала 20040,2 тис.грн.
         Майже в двiчi в порiвняннi з попереднiм роком збiльшились виплати премiй, що виплачувались згiдно з дiючими положеннями про премiювання, сума яких склала 80569,0 тис.грн. 
          Цi заходи призвели до значного зростання фонду оплати працi на 28,3% в порiвняння з 2019 роком який склав 327963,9 тис.грн. 

         В ПрАТ "Кредмаш" затверджена та дiє програма "Кадри", метою якої є забезпечення виробництва квалiфiкованими робочими та iнженерно-технiчними працiвниками. Пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв здiйснюється безпосередньо на робочих мiсцях iндивiдуально або по курсовiй формi навчання, також в навчальних закладах за укладеними договорами. В 2020 роцi таким чином пiдготовленi або перепiдготовленi 115 робiтникiв. Пiдвищили квалiфiкацiйнi розряди 58 робiтникiв, квалiфiкацiю - 13 iнженерно-технiчних робiтникiв.
Сформовано та щорiчно поновлюється резерв  кадрiв на керiвнi посади. 
Дiє практика прийому випускникiв професiйно-технiчних закладiв, в 2020 роцi забезпечено першим робочим мiсцем 12 робiтникiв.



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
ПрАТ"Кредмаш" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
ПрАТ"Кредмаш"  не здiйснює спiльну дiяьнiсть з iншими органiзацiями та пiдприємствами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
В 2020 роцi пропозицiй щодо реоргацiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Амортизацiя основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом iз застосуванням дiапазону строкiв корисного використання (експлуатацiї), встановлених для кожного об'єкта основних засобiв.
Нарахування амортизацiї починається з мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому нематерiальний актив став придатним для використання.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) i бiблiотечних фондiв нараховується в першому мiсяцi використання об'єкта у розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi.
Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється протягом їх корисного використання, який встановлюється при визнаннi цього об'єкта активом (призарахуваннi на баланс), але не бiльше 10 рокiв. Строк корисного використання встановлюється окремо для кожного нематерiального активу.
Запаси визнаються активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена.
При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу чи iншому вибуттi їх оцiнка здiйснюється по методу iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв позаказним методом з елементами нормативного методу.
Фiнансовi iнвестицiї первiсно оцiнюються та вiдображаються у бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Собiвартiсть фiнансової iнвестицiї складається з цiни її придбання, комiсiйних винагород, мита, податкiв, зборiв, обов'язкових платежiв та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фiнансової iнвестицiї. 

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 
               Основними видами продукцiї, що виробляє ПрАТ "Кредмаш" є асфальто-, грунто- та бетонозмiшувальнi установки рiзних модифiкацiй (29,8% вiд обсягу виробництва) та запаснi частини, вузли та агрегати до будiвельно-дорожньої технiки (60,3% вiд обсягу виробництва). В незначних обсягах  виробляються товари народного споживання, литво, iншi види продукцiї (9,9%).  
                За 2020 рiк реалiзовано 26 асфальто та грунтозмiшувальних установок, середня цiна реалiзацiї склала 12 432,6 тис. грн; також запасних частин до будiвельно-дорожньої технiки на суму 304 250,9 тис. грн;  вузлiв та агрегатiв до будiвельно-дорожньої технiки на суму 344 260,9 тис.грн. Загальна сума реалiзацiї за 2020 рiк склала 1 080 077,4 тис.грн.
               Основна продукцiя ПрАТ "Кредмаш" реалiзується як за прямими договорами, так i через дiлерську  мережу. Основними споживачами є дорожньо - будiвельнi обласнi та районнi органiзацiї та фiрми, якi спецiалiзуються на експлуатацiї, ремонтi та будiвництвi автомобiльних дорiг.   
              З метою зменшення впливу сезонних змiн,  у весняно-осiннiй перiод збiльшується виготовлення дорожньої технiки, у лiтнiй - запасних частин та товарiв народного споживання.  
              За 2020 рiк за межi України поставлено продукцiї на суму 661 738,4 тис.грн. (61,3% вiд загального обсягу реалiзованої продукцiї). Основними конкурентами є: Ammаnn, Teltomat, Lintec (Нiмеччiна); Mavini, Bernandi, Sim (Iталiя); Askom (Чехiя); Amomatik (Фiнляндiя) та iн. З метою розширення ринкiв збуту, емiтентом впроваджуються новi модифiкацiї установок рiзної продуктивностi, оснащенi рукавними фiльтрами, мiкропроцесорною системою керування, для роботи на газоподiбному та рiдкому паливi. Отримання декларацiй вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв Евразiйського економiчного союзу надає можливiсть реалiзацiї продукцiї в країни дальнього зарубiжжя, Азiї та Близького Сходу.
Основними постачальниками сировини, матерiалiв та комплектуючих виробiв є українськi компанiї. Незначний обсяг комплектуючих виробiв надходить з країн Європи через офiцiйних представникiв, розташованих на територiї України.
Основними постачальниками ПрАТ "Кредмаш" є:
-	ТОВ "МЕТIНВЕСТ-СМЦ" м. Київ  (профiльний, листовий металопрокат);
-	ТОВ "КДМ IНВЕСТ"" м. Кременчук (лакофарбовi вироби, дрiт зварювальний);
-	ТОВ "ТАКТ" м.Днiпро (круглий металопрокат);
-	ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНIЯ ПРОММЕТИЗ" м. Кременчук (метизна продукцiя);
-	ТОВ "ВЮРТ-УКРАЇНА" м. Київ (метизна продукцiя);
-	ЧП "Аконiт ДС" м. Київ (круглий металопрокат);
-           ТОВ "АВ метал груп" м. Днiпро (круги, профiльний металопрокат);
-	ТОВ "Нива Запчастина" м. Харкiв (фенопласт);
-	ТОВ "СВ-Альтера" м. Київ (електрообладнання);
-	ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми" м. Кременчук (МСУ, пальники);
-	ТОВ ВКП "Патрiя"  м. Днiпро (пальники);
-	ВАТ "ВАМ "Україна" м. Київ  (шнеки);
-          ТОВ "ТЕРМАСТIЛ" ЛСТК  м. Полтава (балки зварнi);
-          ТОВ "Камоцци" м. Київ (пневмообладнання);
-	ТОВ "Солид Групп" м. Харкiв (мотор-редуктори);
-	ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцiй" м. Червоноград (решiтковий настил);
-          ТОВ "С-Тех" м. Київ (мотор редуктори, вiбратори, двигуни);
-          ТОВ "ТБ IРБIС" м. Харкiв (пiдшипники, мотор-редуктори);

	Частина комплектуючих виробiв постачаються з пiдприємств України:  м. Київ, м. Харкiв, м. Днiпро, м. Умань, м. Камiнець-Подiльський,  м. Полтава, м. Бiла Церква, м. Запорiжжя, м. Переяслав-Хмельницький, м. Нова Каховка та iн.
	Ряд матерiалiв та комплектуючих виробiв пiдприємство iмпортувало iз-за меж України:
-	тканина фiльтрувальна для рукавних фiльтрiв - Нiмеччина;
-	кiльця з чорних металiв - ВАТ "ЄВРАЗ Нижнє-Тагiльський меткомбiнат" м. Нижнiй Тагiл ;
-	частково листовий металопрокат - ВАТ "Новолипецький меткомбiнат"    м. Липецьк;
-	теплогенератори - Чехiя (пiдприємство в Iталiї "MASSENZA");
-	S.T.M.S.p.A.Italy - Iталiя (мотор редуктори).
Постачання матерiально-технiчних ресурсiв в цiлому було своєчасним та повнiстю забезпечувало потреби виробництва.
Цiни на матерiали та комплектуючi вироби на кiнець року збiльшились вiд 5 до 15%.


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 
З метою рацiонального використання основної терiторiї та зниження витрат, в 2020 роцi здiйснено реалiзацiю майнового комплексу по вул.Салганнiй та ДЗОВ "Чайка".  Значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з господарською дiяльнiстю не плануються.


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
         Для облiку та складання звiтностi основнi засоби емiтента подiляються на наступнi класи (групи): будiвлi, машини та обладнання, 
транспортнi засоби, оснащення, iншi  основнi засоби.
     Строк корисного використання основних засобiв визначається з точки зору передбачуваної корисностi активу, та, в залежностi вiд групи основних засобiв, складає вiд 3 до 15 рокiв.
      Амортизацiя за всiма групами основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнейного методу.
      Змiни вартостi основних засобiв вiдбуваються за рахунок придбання (або полiпшення) та вибуття (лiквiдацiї).
       Структура основних засобiв станом на 31.12.2020 р. (тис.грн.)
Первiсна вартiсть:
              на 31.12.2019 р.       -  242 529
придбання                              -      8 199
полiпшення                            -      5 746
вибуття                                   -      21 902
            на 31.12.2020 р.         -    234 572
Накопичений знос:
            на 31.12.2019 р.         -  ( 145 603)
нарахований знос                 -    ( 14 398)
вибуття зносу                        -      15 394
            на 31.12.2020 р.         -   (144 607)   
Балансова вартiсть:
            на 31.12.2019 р.         -       96 926
            на 31.12.2020 р.         -       89 965
Коефiцiєнт зносу                   -          0,62
Коефiцiєнт придатностi       -          0,38

Середньорiчна первинна вартiсть основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв за 2020 рiк складає 237 453,7 тис.грн. Значних правочинiв щодо основних засобiв не здiйснювалось та не планується в 2021 роцi. Виробнича потужнiсть станом на 31.12.2020 р. складає 1 663 556,63 тис.грн. в порiвняних цiнах, при 2-змiнному режимi роботи. Використання потужностi за 2020 рiк склало 67,03%. Капiтального будiвництва та розширення основних засобiв з метою зростання виробничих потужностей не планується. Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням емiтента.
          На пiдприємствi експлуатуються споруди для очищення стiчних вод (станцiя нейтралiзацiї та нафтовловлювач)  та обладнання для очистки промислових викидiв (ПГОУ), якi утримуються за власнi кошти пiдприємства. 
           В 2020 роцi на ПрАТ "Кредмаш" не проводились такi екологiчнi заходи та не виникали такi екологiчнi питання, що можуть позначатись на використаннi активiв пiдприємства.
           Придбання та оновлення основних засобiв (верстатiв, обладнання) здiйснюється тiльки за власний рахунок.
За звiтнiй рiк загальна сума iнвестицiй у виробництво склала 14 694,0 тис. грн. На  2021 рiк заплановано придбання обладнання замiсть фiзично та морально зношеного на суму 25493,5 тис.грн.


Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
На дiяльнiсть емiтента впливають полiтичнi, фiнансово-економiчнi, виробничо-технологiчнi та екологiчнi фактори.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
     Полiтика пiдприємства, щодо фiнансування дiяльностi ПрАТ "Кредмаш" направлена на полiпшення основних показникiв фiнансового стану, забезпечення власними обiговими коштами та їх збереження.
Робота, що проводилась була направлена на:
- полiпшення платiжної спроможностi пiдприємства;
- прискорення руху обiгових коштiв;
- ефективне використання грошових коштiв;
- недопущення понаднормативних залишкiв товарно-матерiальних цiнностей;
- постiйний контроль за станом дебiторської та кредиторської заборгованостi;
- недопущення простроченої заборгованостi.
Забезпечення власними обiговими коштами на пiдприємствi здiйснювалось за рахунок коштiв, якi надiйшли вiд реалiзацiї продукцiї власного виробництва. Так у 2020 роцi реалiзовано продукцiї на загальну суму 1 080 077,4 тис.грн.
Показник чистого прибутку у 2020 роцi порiвняно з 2019 роком збiльшився на 39 371,0 тис.грн. i склав 69 136,0 тис.грн.
Заборгованiсть по кредитах банка станом на 31.12.2020 р. вiдсутня.
Заборгованостi по заробiтнiй платi та до бюджету станом на 31.12.2020р. немає.
Основними напрямками полiпшення роботи пiдприємства є  зменшення дебiторської заборгованостi та незавершеного виробництва, збiльшення обсягiв виробництва та реалiзацiї продукцiї та бiльш ефективне використання обiгових коштiв.


Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду складає 63 232 тис.грн. (без ПДВ).
 Сума очiкуваного прибутку складе 359.8 тис.грн.

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)
В 2021 роцi Товариство не планує розширення та реконструкцiї виробництва.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
В 2020 роцi проводились роботи з полiпшення якостi, технiчного рiвня, модернiзацiї продукцiї, що виготовляється, також випробування дослiдних зразкiв. Сума витрат склала 2801,0 тис.грн.



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
Аналiз дiяльностi пiдприємства за останнi три роки свiдчить про незначне покращення показникiв у 2020 роцi в порiвняннi з 2019 роком:

№
з/п	Найменування показника	                                                              Роки
	                                                                                                                                                 2018            2019            2020
1	Обсяг реалiзацiї товарної продукцiї, тис.грн. 	                                                          1 068 665,2      962 135,6     1 080 077,4
2	Обсяг виробництва товарної продукцiї 
           (у дiючих цiнах вiдповiдного року), тис.грн.                                                                         1 066 499,6      961 259,2     1 086 245,9
3	Виробництво основних видiв продукцiї:			
3.1	Асфальто та грунтозмiшувальнi установки, шт.	                                                                           54               26                   26                                                                                                                                                                            
3.2	Запаснi частини до дорожно-будiвельної технiки 
           (у дiючих цiнах вiдповiдного року), тис.грн.	                                                               266 827,6        223 901,4    310 900,7
3.3	Товари народного споживання 
           (у дiючих цiнах вiдповiдного року), тис.грн.	                                                                 89 655,4          91 429,1       99 285,1 
4	Середньооблiкова чисельнiсть штатних 
                                        працiвникiв, осiб                                                                                                    2073              1 964              1849

5	Фiнансовi результати вiд звичайної дiяльностi 
                                    до оподаткування:       - прибуток	
                                                      	                                                                                                 79 534,0        36 702,0          84 649,0
6	Валовi капiтальнi iнвестицiї (з ПДВ), тис.грн.	                                                                 37 198,0         10 973,0         14 694,0
 




IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
Загальнi збори акцiонерiв
Загальнi збори акцiонерiв - найвищий орган управлiння.

Наглядова рада-представляє iнтереси акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу (голова обирається на її засiданнi).

Правлiння - управляє поточною дiяльнiстю пiдприємства, виконує рiшення наглядової ради (голова обирається на засiданнi наглядової ради).

Ревiзiйна комiсiя - контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть пiдприємсва (голова обирається на її засiданнi). 


учасники загальних зборiв акцiонерiв
Наглядова рада
Загальнi збори акцiонерiв - найвищий орган управлiння.

На загальних зборах акцiонерiв обираються члени наглядової ради та ревiзiйної комiсiї.

Наглядова рада-представляє iнтереси акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу (голова обирається на її засiданнi).

Правлiння - управляє поточною дiяльнiстю пiдприємства, виконує рiшення наглядової ради (голова обирається на засiданнi наглядової ради).

Ревiзiйна комiсiя - контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть пiдприємсва (голова обирається на її засiданнi). 

голова - Данилейко Микола Iванович
заступник голови - Перепельченко Вiктор Iванович
член - Волков Володимир Володимирович
член - Ляшенко Нiна Гур'ївна
член - Оксак Олег Iванович

Правлiння
Загальнi збори акцiонерiв - найвищий орган управлiння.

Наглядова рада-представляє iнтереси акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу (голова обирається на її засiданнi).

Правлiння - управляє поточною дiяльнiстю пiдприємства, виконує рiшення наглядової ради (голова обирається на засiданнi наглядової ради).

Ревiзiйна комiсiя - контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть пiдприємсва (голова обирається на її засiданнi). 
голова - Тверезий Олександр Володимирович
заступник голови - Косих Михайло Юрiйович
член - Довбня Олександр Iванович
член - Бихкало Оксана Володимирiвна
член - Пономаренко Володимир Петрович
Ревiзiйна комiсiя
Загальнi збори акцiонерiв - найвищий орган управлiння.

Наглядова рада-представляє iнтереси акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу (голова обирається на її засiданнi).

Правлiння - управляє поточною дiяльнiстю пiдприємства, виконує рiшення наглядової ради (голова обирається на засiданнi наглядової ради).

Ревiзiйна комiсiя - контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть пiдприємсва (голова обирається на її засiданнi). 
голова - Кузнецова Олена Миколаївна
член - Матевосян Вiкторiя Миколаївна
член - Питоня Олена Миколаївна
член - Рябищук Олена Iванiвна
член - Коржикова Алла Валерiївна

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 народження
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
Голова Наглядової ради - президент ПрАТ "Кредмаш"
Данилейко Микола Iванович
1957
вища
47
ПрАТ "Кредмаш", 05762565, з  1.09.2017 по 20.03.2020 - голова Наглядової ради - президент ПрАТ "Кредмаш"
20.03.2020, 3 роки

Опис:
з 2011 по 1.09.2017 - голова Наглядової ради - президент ПАТ "Кредмаш",
з 1.09.2017 по т/ч - голова Наглядової ради - президент ПрАТ "Кредмаш".
Повноваження та обов'язки зазначенi в контрактi.
Винагорода виплачується згiдно контракту.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було.
Акцiонер.

2
Голова правлiння - Генеральний директор
Тверезий Олександр Володимирович
1961
вища
42
ПрАТ "Кредмаш", 05762565, з  1.09.2017 по 20.03.2020 - голова правлiння - Генеральний директор ПрАТ "Кредмаш"
20.03.2020, 3 роки

Опис:
з 2011 по 1.09.2017 голова правлiння - Генеральний директор ПАТ "Кредмаш"
з 1.09.2017 по т/ч голова правлiння - Генеральний директор ПрАТ "Кредмаш".
Повноваження та обов'язки зазначенi в  контрактi.
Винагорода виплачується згiдно контракту.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було.
Акцiонер.

3
Заступник Голови правлiння - заступник Генерального директора з комерцiйних питань та економiки
Косих Михайло Юрiйович
1966
вища
32
ПрАТ "Кредмаш", 05762565, з  4.09.2017 по 23.03.2020 - заступник Голови правлiння - заступник Генерального директора з комерцiйних питань та економiки 
ПрАТ  "Кредмаш"
23.03.2020, 3 роки

Опис:
з 2011 по 2014 - заступник Голови правлiння - директор з комерцiйних питань та економiки ПАТ  "Кредмаш".
з 2014 по 4.09.2017 - заступник Голови правлiння - заступник Генерального директора з комерцiйних питань та економiки ПАТ  "Кредмаш"
з 4.09.2017 по т/ч - заступник Голови правлiння - заступник Генерального директора з комерцiйних питань та економiки ПрАТ  "Кредмаш".
Повноваження та обов'язки зазначенi в контрактi.
Винагорода виплачується згiдно контракту.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було.
Акцiонер.

4
Член правлiння - директор технiчний
Довбня Олександр Iванович
1965
вища
36
ПрАТ "Кредмаш", 05762565, з 4.09.2017 по 23.03.2020 -  член правлiння - директор технiчний  ПрАТ "Кредмаш"
23.03.2020, 3 роки

Опис:
з 2011 по 4.09.2017 -  член правлiння - директор технiчний  ПАТ "Кредмаш"
з 4.09.2017 по т/ч - член правлiння - директор технiчний  ПрАТ "Кредмаш".
Повноваження та обов'язки зазначенi в  контрактi.
Винагорода виплачується згiдно контракту.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було.
Акцiонер.

5
Член правлiння -  головний бухгалтер
Бихкало Оксана Володимирiвна
1970
вища
30
ПрАТ "Кредмаш", 05762565, з  04.09.2017 по 23.03.2020 - член правлiння - головний бухгалтер ПрАТ "Кредмаш".
23.03.2020, 3 роки

Опис:
з 2011 р. по  04.09.2017 - член правлiння - головний бухгалтер ПАТ "Кредмаш".
з  04.09.2017.  по т/ч - член правлiння - головний бухгалтер ПрАТ "Кредмаш".
Повноваження та обов'язки зазначенi в контрактi.
Винагорода виплачується згiдно контракту.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було.
Акцiонер.

6
Член Наглядової ради - головний енергетик ПрАТ "Кредмаш"
Перепельченко Вiктор Iванович
1954
вища
48
ПрАТ "Кредмаш", 05762565, з 1.09.2017 по 20.03.2020 - член Наглядової ради, головний енергетик ПрАТ "Кредмаш"
20.03.2020, 3 роки

Опис:
з 2011  по 2014 - член правлiння, головний енергетик ПАТ "Кредмаш"
з 2014 по 1.09.2017 - член Наглядової ради, головний енергетик ПАТ "Кредмаш"
з 1.09.2017 по т/ч - член Наглядової ради, головний енергетик ПрАТ "Кредмаш".
Повноваження та обов'язки зазначенi в  контрактi.
Винагорода виплачується згiдно контракту.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було.
Акцiонер.

7
Голова ревiзiйної комiсiї - начальник ВОПЗ ПрАТ "Кредмаш"
Кузнєцова Олена Миколаївна
1963
вища
38
ПрАТ "Кредмаш", 05762565, з 1.09.2017 по 20.03.2020 - голова ревiзiйної комiсiї -  начальник ВОПЗ ПрАТ "Кредмаш"
20.03.2020, 3 роки

Опис:
з 2011  по 1.09.2017 - голова ревiзiйної комiсiї -  начальник ВОПЗ ПАТ "Кредмаш"
з 1.09.2017 - по т/ч - голова ревiзiйної комiсiї -  начальник ВОПЗ ПрАТ "Кредмаш".
Повноваження та обов'язки зазначенi в  контрактi.
Винагорода виплачується згiдно контракту.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було.
Акцiонер.

8
Член Наглядової ради ,голова правлiння- директор ПрАТ НТЦ "Iнформацiйнi системи"
Оксак Олег Iванович
1949
вища
55
ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми", 24560488, з 22 вересня 2015 р. по теперiшнiй час - Голова Правлiння - директор ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми",
з 1.09.2017 по 20.03.2020 - член Наглядової ради ПрАТ "Кредмаш",
20.03.2020, 3 роки

Опис:
з 2011 р. по 22 вересня 2015 року - директор з виробництва та реалiзации ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми", 
член Правлiння ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми", 
з 22 вересня 2015 р. по теперiшнiй час - Голова Правлiння - директор ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми",
з 31 березня 2017 р. по 1.09.2017 - член Наглядової ради ПАТ "Кредмаш", Голова Правлiння - директор
 ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми".
з 1.09.2017. по теперiшнiй час - член Наглядової ради ПрАТ "Кредмаш", Голова Правлiння - директор  ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми".
Повноваження та обов'язки зазначенi в контрактi.
Винагорода виплачується згiдно контракту.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було.
Акцiонер.

9
Член ревiзiйної комiсiї
Матевосян Вiкторiя Миколаївна
1967
вища
35
ПрАТ "Кредмаш", 05762565, з 1.09.2017 по 20.03.20 - Член ревiзiйної комiсiї - начальник ВВПiР ПрАТ "Кредмаш"
20.03.2020, 3 роки

Опис:
з 2011 по 1.09.2017 - Член ревiзiйної комiсiї - начальник ВВПiР ПАТ "Кредмаш"
з 1.09.2017 по т/ч - Член ревiзiйної комiсiї - начальник ВВПiР ПрАТ "Кредмаш".
Повноваження та обов'язки зазначенi в контрактi.
Винагорода виплачується згiдно контракту.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було.
Акцiонер.

10
Член ревiзiйної комiсiї
Питоня Олена Анатолiївна
1965
вища
33
ПрАТ "Кредмаш", 05762565, з 1.09.2017 по 20.03.2020 - член ревiзiйної комiсiї-економiст з фiнансової роботи ПрАТ "Кредмаш".
20.03.2020, 3 роки

Опис:
з 2011  по  1.09.2017 - член ревiзiйної комiсiї-економiст з фiнансової роботи ПАТ "Кредмаш"
з 1.09.2017   по  т/ч - член ревiзiйної комiсiї-економiст з фiнансової роботи ПрАТ "Кредмаш".
Повноваження та обов'язки зазначенi в контрактi.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було.
Акцiонер.
Винагорода виплачується згiдно контракту.
11
Член ревiзiйної комiсiї
Рябищук Олена Iванiвна
1962
вища
41
ПрАТ "Кредмаш", 05762565, з 1.09.2017 по 20.03.20 - член ревiзiйної комiсiї - завiдувач вiддiлом КБ ПрАТ "Кредмаш"
20.03.2020, 3 роки

Опис:
з 2011 по 1.09.2017- член ревiзiйної комiсiї - завiдувач вiддiлом КБ ПАТ "Кредмаш"
з 1.09.2017 по т/ч - член ревiзiйної комiсiї - завiдувач вiддiлом КБ ПрАТ "Кредмаш".
Повноваження та обов'язки зазначенi в контрактi.
Винагорода виплачується згiдно контракту.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було.
Акцiонер.

12
Член ревiзiйної комiсiї
Коржикова Алла Валерiївна
1980
вища
17
ПрАТ "Кредмаш", 05762565, з 1.09.2017 по 20.03.2020 -  економiст з працi II категорiї ВОПЗ ПрАТ "Кредмаш"
20.03.2020, 3 роки

Опис:
з 1.09.2017 по 20.03.2020 -  економiст з працi II категорiї ВОПЗ ПрАТ "Кредмаш"
з 20.03.2020  по т/ч - член ревiзiйної комiсiї- економiст з працi II категорiї ВОПЗ ПрАТ "Кредмаш"
Повноваження та обов'язки зазначенi в контрактi.
Винагорода виплачується згiдно контракту.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було.
Акцiонер.

13
член Наглядової ради - Головний конструктор
Волков Володимир Володимирович
1975
вища
20
ПрАТ "Кредмаш", 05762565, з 1.09.2017 по 20.03.2020 - член Наглядової ради - головний конструктор ПрАТ"Кредмаш"
20.03.2020, 3 роки

Опис:
з 2012 р. по 1.09.2017 - член Наглядової ради - головний конструктор ПАТ"Кредмаш",
 з 1.09.2017 по т/ч - член Наглядової ради - головний конструктор ПрАТ"Кредмаш". 
Повноваження та обов'язки зазначенi в посадовiй iнструкцiї та контрактi.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було.
Акцiонер.
Винагорода виплачується згiдно контракту.
14
Член правлiння-начальник управлiння зовнiшньо-економiчних зв'язкiв та реалiзацiї
Пономаренко Володимир Петрович
1958
вища
43
ПрАТ "Кредмаш", 05762565, з  1.09.2017 по 23.03.2020 - член правлiння-начальник управлiння зовнiшньо-економiчних зв'язкiв та реалiзацiї ПрАТ "Кредмаш"
23.03.2020, 3 роки

Опис:
з 2014 р. по 1.09.2017 р. - член правлiння-начальник управлiння зовнiшньо-економiчних зв'язкiв та реалiзацiї ПАТ "Кредмаш".
з 1.09.2017 р. по т/ч - член правлiння-начальник управлiння зовнiшньо-економiчних зв'язкiв та реалiзацiї ПрАТ "Кредмаш".
Повноваження та обов'язки зазначенi в контрактi.
Винагорода виплачується згiдно контракту.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було.
 Акцiонер.

15
Член Наглядової ради - Секретар корпоративний
Ляшенко Нiна Гур'ївна
1958
вища
37
ПрАТ "Кредмаш", 05762565, з 1.09.2017 р. по 20.03.2020  -  секретар корпоративний ПрАТ "Кредмаш"
20.03.2020, 3 роки

Опис:
з 2014 р. по 1.09.2017 р.  -  секретар корпоративний ПАТ "Кредмаш".
 з 1.09.2017 р. по теперiшнiй час - член Наглядової ради, секретар корпоративний ПрАТ "Кредмаш". 
Повноваження та обов'язки зазначенi в контрактi.
Винагорода виплачується згiдно контракту.
 У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було. 
Акцiонер.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій




Прості іменні
Привілейовані іменні
1
2
3
4
5
6
Голова Наглядової ради - президент ПрАТ "Кредмаш"
Данилейко Микола Iванович
54 573
15,970139
54 573
0
Голова правлiння - Генеральний директор ПрАТ "Кредмаш"
Тверезий Олександр Володимирович
34 887
10,209266
34 887
0
Заступник Голови правлiння - заступник Генерального директора з комерцiйних питань та економiки
Косих Михайло Юрiйович
3 559
1,041499
3 559
0
Член правлiння - директор технiчний
Довбня Олександр Iванович
119
0,034824
119
0
Член правлiння -  головний бухгалтер
Бихкало Оксана Володимирiвна
11
0,003219
11
0
Член Наглядової ради - головний енергетик ПрАТ "Кредмаш"
Перепельченко Вiктор Iванович
2 132
0,623904
2 132
0
Голова ревiзiйної комiсiї - начальник ВОПЗ ПрАТ "Кредмаш"
Кузнєцова Олена Миколаївна
1
0,000293
1
0
Член Наглядової ради, голова правлiння- директор ПрАТ НТЦ "Iнформацiйнi системи"
Оксак Олег Iванович
897
0,262496
897
0
Член ревiзiйної комiсiї,  начальник ВВПiР ПрАТ "Кредмаш"
Матевосян Вiкторiя Миколаївна
1
0,000293
1
0
Член ревiзiйної комiсiї, економiст з фiнансової роботи I категорiї ФВ ПрАТ"Кредмаш"
Питоня Олена Анатолiївна
7
0,002048
7
0
Член ревiзiйної комiсiї
Рябищук Олена Анатолiївна
10
0,002926
10
0
Член ревiзiйної комiсiї - економiст з працi II категорiї
Коржикова Алла Валерiївна
1
0,000293
1
0
член Наглядової ради - Головний конструктор
Волков Володимир Володимирович
3
0,000878
3
0
Член правлiння-начальник управлiння зовнiшньо-економiчних зв'язкiв та реалiзацiї
Пономаренко Володимир Петрович
3
0,000878
3
0
Член Наглядової ради - Секретар корпоративний
Ляшенко Нiна Гур'ївна
442
0,129346
442
0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
	У звiтньому роцi, як i ранiше, приватне акцiонерне товариство "Кременчуцький завод дорожнiх машин" спецiалiзувалось i продовжувало роботу з оснащення шляхового i комунального господарства України та країн СНГ шляхово-будiвельною технiкою.
Здiйснювалось серiйне виробництво асфальтозмiшувальних установок ДС-185, ДС-168, КДМ201 та їх модифiкацiй, пристосованих до роботи на рiдкому паливi та на природному газi, оснащених мiкропроцесорною системою керування та рукавними тканинними фiльтрами, також асфальтозмiшувальних установок нового модельного ряду КДМ206, КДМ208, КДМ209 та їх модифiкацiй. Продуктивнiсть асфальтозмiшувальних установок становить вiд 50 до 200 тон асфальтної сумiшi за годину Також виготовлялись грунтозмiшувальнi установки ДС-50Б, широка номенклатура запасних частин, вузлiв та агрегатiв до дорожно-будiвельної технiки, експлуатацiї, ремонту та утримання дорожнього покриття.
Продукцiя ПрАТ "Кредмаш" реалiзується як за прямими договорами, так i через дiлерську мережу шляхово-будiвельним та комунальним пiдприємством України та держав близького зарубiжжя. За 2020 рiк за межi України реалiзовано 61,3% продукцiї.
Основними конкурентами Товариства є такi фiрми: "Ammann", "Wirgent", "Teltonal" (Нiмеччина); "Marini", "Bernardi" (Iталiя); "Amomatic" (Фiнляндiя); "Speco" (Корея); "Колокшанський авто агрегатний завод", "Уфадормаш" (Росiя) та iншi.
Продукцiя  ПрАТ "Кредмаш" займає гiдне мiсце на ринку дорожньо-будiвельної технiки за рахунок спiввiдношення "цiна-якiсть".
              У власнiй дiяльностi Товариство використовує нормативний метод цiноутворення з елементами позаказного. Протягом 2020 року цiни на продукцiю, що виготовляється не змiнювались.
               В 2021 роцi не планується суттєвого розширення виробництва. Збiльшення обсягiв виробництва планується за рахунок виготовлення нових модифiкацiй асфальтозмiшувальних установок та освоєння нових видiв продукцiї для дорожнього будiвництва.
	У 2020 роцi розпочато, а в 2021 роцi будуть продовженi роботи по розробцi i освоєнню виробництва нових i модернiзованих видiв продукцiї, в тому числi: 
- асфальтозмiшувальної установки ДС-18537Е продуктивнiстю 64 т/год.; 
- грунтозмiшувальної установки ДС-50БА в автомобiльному габаритi, продуктивнiстю 240 т/год.;
- асфальтозмiшувальної установки КДМ21067 продуктивнiстю 240 т/год., з розташуванням бункера готової сумiшi пiд змiшувачем; 
- розприскувача зв'язуючих речовин КДМ338 з автономним приводом, теплоiзольованою ємнiстю об'ємом 5 куб.м  i можливiстю установки до кузову автомобiлiв-самосвалiв КрАЗ та МАЗ або платформу транспортного засобу;
-  вiдвалу снiгоприбирального КДМ164 зi збiльшеною до 4 м завширшки зоною очищення.
Зазначенi види продукцiї розробляються вiдповiдно до нової редакцiї Євростандартiв, що надасть можливiсть для подальшого просування її на внутрiшньому та зовнiшньому ринках дорожньої технiки.



2. Інформація про розвиток емітента
В 2020 роцi Товариство працювало стабiльно, про що свiдчить збiльшення обсягiв виробництва.
Структура виробництва в порiвняннi з 2019 роком наведена в таблицi №1.
Таблиця № 1.

№ п/п	Найменування продукцiї	Од. вимiру	2019р.  Питома вага у обсязi ,%	2020р. Питома вага у обсязi ,%	Спiввiдношення 2020р.                                                                                                                                                                                                                                           до 2019р., %

							
1.       Установки асфальто та               шт.                          
             грунтозмiшувальнi                                                    26	       37,5	                                26	     29,8	                                         100,0
2.      Запаснi частини, вузли та
                  агрегати,
          у дiючих цiнах                                                       494 379,2                                                   655 161,5
          у порiвняльних цiнах	              тис.грн              504 171,2	       51,4	                           698 365,6           60,3	                                         136,5
3.      Товари народного споживання 
          у дiючих цiнах                                                       93 317,9                                                       99 285,1            
          у порiвняльних цiнах	              тис.грн.	        92 271,0	         9,7	                             95 052,2	      9,1      	                         103,0
4.      Iншi види продукцiї
         у дiючих цiнах                                                         13 254,3                                                        8 551,7
         у порiвняльних цiнах	              тис.грн.	         13 251,7	         1,4	                               8 549,8	        0,8	                                           64,5
5.       Обсяг товарної продукцiї
         у дiючих цiнах                                                         961 259,2                                                  1 086 245,9
         у порiвняльних цiнах	              тис.грн	         966 940,5		                           1 118 477,1		                                         115,7


У звiтньому роцi продовжувалась дiя заборони урядом Росiйської федерацiї на постачання повнокомплектних асфальтозмiшувальних установок з бiтумним господарством на територiю Росiї та транзит їх в Казахстан. Але, в той же час значно збiльшився обсяг виготовлених запасних частин, вузлiв та агрегатiв до будiвельно-дорожньої технiки, що пов'язане з виконанням прийнятої урядом України програми з дорожнього будiвництва.
В цiлому обсяг реалiзацiї товарної продукцiї склав 1080077,4 тис. грн. (за 2019 рiк -    962135,6 тис. грн.).

          В 2020 роцi проводились роботи з полiпшення якостi, технiчного рiвня, модернiзацiї продукцiї, що виготовляється, а також з випробування дослiдних зразкiв. Сума витрат на дослiдження та iновацiї за 2020 рiк склала 2801,0 тис. грн.




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:
В 2020 роцi не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похiдних цiнних паперiв емiтента.

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
        Товариство здiйснює полiтику управлiння фiнансовими ризиками шляхом впровадження системи бюджетування, аналiзу грошових потокiв та монiторингу платiжного календарю з метою своєчасного погашення кредиторської заборгованостi i забезпечення достатностi грошових коштiв та розрахункiв.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
            Товариство схильне до ринкового ризику, кредитного ризику й ризику лiквiдностi. Управлiнський персонал Товариства має можливостi контролювати процес управлiння цими ризиками. 
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за фiнансовим iнструментом коливатиметься внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковi цiни включають в себе чотири типи ризику: ризик змiни процентної ставки, валютний ризик, ризик змiни цiн на товари й iншi цiновi ризики, наприклад, ризик змiни цiн на iнструменти капiталу.
З метою мiнiмiзацiї ринкового ризику ризику, Товариство спiвпрацює з бiльшiстю постачальникiв на довгостроковiй основi, мiнiмiзує авансовi платежi, виконує умови оплати згiдно укладених договорiв. Вiдсоток виробничого браку є незначним, в основному пов'язаний з ливарним виробництвом та не перевищує технiчно-допущеного рiвня. Високий рiвень конкуренцiї на ринку дорожньо - будiвельної технiки потребує постiйного пiдвищення якостi та технiчного рiвня продукцiї, що виготовляється.
Розвиток пiдприємства, удосконалення виробництва та пiдвищення його ефективностi, потребують значних iнвестицiй. Товариство здiйснює придбання обладнання замiсть застарiлого та фiзично зношеного тiльки за рахунок власних коштiв. Рiшення про придбання дорого вартiсного обладнання приймається пiсля розрахунку економiчного ефекту.
Протягом 2020 року вiдбулося незначне збiльшення цiн на сировину, матерiали та комплектуючi вироби, що придбавалися для потреб виробництва, також пiдвищився ринковий ризик, пов'язаний зi змiною курсу iноземних валют та неможливiстю в умовах пандемiї пiдвищення цiн на продукцiю, що виготовляється.
Фiнансовi iнструменти, пiдданi ринковому ризику включають в себе кредити та позики, депозити. Керiвництво Товариства вважає вплив ринкового ризику на фiнансову звiтнiсть незначним.
Кредитний ризик - це ризик того, що Товариство понесе фiнансовi збитки, оскiльки контрагенти не виконають свої зобов'язання за фiнансовим iнструментом або клiєнтського договору. Кредитний ризик пов'язаний з грошовими коштами та їх еквiвалентами, засобами на депозитних рахунках у банках, виданими позиками, авансами, векселями, а також торгової та iншої дебiторської заборгованостi та iншими iнвестицiями в цiннi папери.
В 2020 роцi цiннi папери iнших пiдприємств не придбавалися. Iнвестицiйний ризик вважається незначним.
Товариство схильне до кредитного ризику, пов'язаному з операцiйною дiяльнiстю (насамперед, у вiдношеннi торгової дебiторської заборгованостi) та фiнансовою дiяльнiстю, включаючи депозити в банках i фiнансових органiзацiях, валютнi операцiї та iншi фiнансовi iнструменти.
Товариство спiвпрацює з бiльшiстю покупцiв на довгостроковiй основi, практика якої дозволяє керiвництву вважати ризики непогашення дебiторської заборгованостi незначними. 
Ризик лiквiдностi - це ризик того, що пiдприємство зiткнеться з труднощами при виконаннi фiнансових зобов'язань. Методи управлiння лiквiднiстю включають середньострокове прогнозування (бюджет затверджується щорiчно i коригується щокварталу), короткострокове прогнозування.
Товариство затвердило та здiйснює полiтику управлiння фiнансовими ризиками у тому числi через систему бюджетування, аналiзу грошових потокiв та монiторингу платiжного календарю з метою своєчасного погашення кредиторської заборгованостi i забезпечення достатностi грошових коштiв для розрахункiв.
Iншi фактори ризику, якi можуть вплинути на фiнансово-господарську дiяльнiсть пiдприємства:
-	полiтична нестабiльнiсть;
-	рецесiя;
-	зниження темпiв економiчного розвитку;
-	зростання iнфляцiї;
-	зниження у споживачiв упевненостi в майбутньому;
-	зростаюча конкуренцiя.
В структурi капiталу державна частка, позиковий та залучений капiтал вiдсутнi.


4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Власний кодекс корпоративного управлiння Товариством не приймався.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Iнший кодекс корпоративного управлiння емiтент не застосовує. У власнiй дiяльностi  ПрАТ "Кредмаш" використовує  Статут Товариства, положення "Про загальнi збори акцiонерiв", "Про наглядову раду", "Про правлiння", "Про ревiзiйну комiсiю" та чинне законодавство України.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Емiтент не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги.

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
Власний кодекс корпоративного управлiння Товариством не приймався.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
річні
позачергові

X

Дата проведення
20.03.2020
Кворум зборів
83,84
Опис
Порядок денний та рiшення по питанням порядку денного загальних зборiв акцiонерiв.
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
Рiшення:
Обрати лiчильну комiсiю у складi:
1.        Коноваленко  Людмила  Iванiвна  
2.        Кисельов Олександр Олександрович	
3.        Степаненко Олена Миколаївна

2. Затвердження звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.
Рiшення:
1.	Звiт про роботу Ревiзiйної комiсiї- з а т в е р д и т и.
2.	Висновок Ревiзiйної комiсiї - з а т в е р д и т и.
3.	Ревiзiйнiй комiсiї :
-	посилити контроль за облiково-фiнансовою та  господарською дiяльнiстю ПрАТ "Кредмаш";
-	у своїй подальшiй роботi врахувати зауваження, висловленi у виступах акцiонерiв.

3. Затвердження звiту Наглядової ради Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради .

Рiшення:
1.   Звiт Наглядової ради про її дiяльнiсть у 2019 роцi - з а т в е р д и т и .
2.  Затвердити заходи по усуненню недолiкiв в роботi Правлiння , Наглядовiй радi доповiсти про їх виконання на наступних рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства.
3.   Наглядовiй Радi забезпечити контроль за виконанням рiшень загальних зборiв  та захисту прав акцiонерiв.

4.Затвердження рiчного звiту Товариства (затвердження рiчної фiнансової звiтностi) за 2019 р, порядку розподiлу прибутку Товариства та вирiшення питання про виплату  дивiдендiв за 2019 р.
Рiшення:
1.         Рiчний звiт Товариства (рiчну фiнансову звiтность) за 2019 р.- з а т в е р д и т и.
2.	Розподiл прибутку у 2019 роцi - з а т в е р д и т и.
3.	За результатами поточної фiнансової дiяльностi у 2020 роцi використовувати кошти у вiдповiдностi з кошторисом за кожним напрямом дiяльностi.
4.	Дивiденди за пiдсумками роботи за 2019 рiк нарахувати у розмiрi 55 (п'ятидесяти п'яти)  гривень  на одну акцiю. Дивiденди виплатити в повному обсязi через депозитарну систему України. Початок виплати дивiдендiв -   28 квiтня  2020 року. 
5. Залишок чистого прибутку iнвестувати на розвиток виробництва.

5.Про схвалення рiшення Наглядової ради вiдносно визначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для проведення обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк.
Рiшення:
1.	Схвалити рiшення Наглядової ради вiдносно визначення ТОВ "Аудиторська фiрма "Капиталъ" аудиторською компанiєю для проведення обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства за 2019 р.

6.Визначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для проведення обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi  Товариства за 2020 рiк.
Рiшення:
1.	Визначити аудиторську компанiю для проведення обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства за  2020 р. за результатами конкурсу проведеного в Товариствi та рекомендовану Наглядовою радою.

7.	Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення в новiй редакцiї. Затвердження нової редакцiї Статуту. Надання повноважень на пiдписання Статуту в новiй редакцiї та здiйснення його державної реєстрацiї.
Рiшення:
1.	Прийняти змiни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут в новiй редакцiї.
2.	Надати повноваження головi Правлiння, головi та секретарю зборiв на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї.
3.	Доручити Правлiнню Товариства здiйснити державну реєстрацiю Статуту згiдно чинного законодавства.
8.Затвердження нової редакцiї Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства.
Рiшення:
  1.Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства  в  новiй редакцiї  -  з а т в е р д и т и.

9. Затвердження нової редакцiї Положення про Наглядову раду Товариства.
Рiшення:
 1.Положення про Наглядову Раду Товариства   в  новiй редакцiї  -  з а т в е р д и т и.

10.Затвердження нової редакцiї Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
 Рiшення:
 1.Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства в новiй редакцiї  - з а т в е р д и т и.

11.Дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
Рiшення:
        1.  Достроково припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства.

12.Дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Рiшення:
       1.	Достроково припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.

13. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
Рiшення:
Обрати членами Наглядової ради Товариства:
1.Данилейко Микола Iванович
2.Перепельченко Вiктор Iванович
3.Ляшенко Нiна Гур'ївна
4.Волков Володимир Володимирович
5.Оксак Олег Iванович
    
14.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Рiшення:
 Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Товариства:
1. Кузнєцова  Олена  Миколаївна
2.Питоня  Олена  Анатолiївна
3. Матевосян  Вiкторiя  Миколаївна
4. Рябищук  Олена  Iванiвна
5. Коржикова Алла Валерiївна


Вид загальних зборів
річні
позачергові

X

Дата проведення
19.03.2021
Кворум зборів
85,5
Опис
      Порядок денний та рiшення по питанням порядку денного :
1.	Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
Рiшення:
Обрати лiчильну комiсiю у складi:
1.	Коноваленко  Людмила  Iванiвна  
2.	Кисельов Олександр Олександрович
3.	Райський Олександр Юхимович

2.	Затвердження звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.
Рiшення:
1.	Звiт про роботу Ревiзiйної комiсiї- з а т в е р д и т и.
2.	Висновок Ревiзiйної комiсiї - з а т в е р д и т и.
3.	Ревiзiйнiй комiсiї :
-	посилити контроль за облiково-фiнансовою та  господарською дiяльнiстю ПрАТ "Кредмаш";
-	у своїй подальшiй роботi врахувати зауваження, висловленi у виступах акцiонерiв.

3. Затвердження звiту Наглядової ради Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради .
Рiшення:
1.   Звiт Наглядової ради про її дiяльнiсть у 2020 роцi - з а т в е р д и т и .
2.  Затвердити заходи по усуненню недолiкiв в роботi Правлiння , Наглядовiй радi доповiсти про їх виконання на наступних рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства.
3.   Наглядовiй Радi забезпечити контроль за виконанням рiшень загальних зборiв  та захисту прав акцiонерiв.

4.	Затвердження рiчного звiту Товариства (затвердження рiчної фiнансової звiтностi) за 2020 р, порядку розподiлу прибутку Товариства та вирiшення питання про виплату  дивiдендiв за 2020 р.
 Рiшення:
       1.    Рiчний звiт Товариства (рiчну фiнансову звiтность) за 2020 р.- з а т в е р д и т и.
2.	Розподiл прибутку у 2020 роцi - з а т в е р д и т и.
3.	За результатами поточної фiнансової дiяльностi у 2021 роцi використовувати кошти у вiдповiдностi з кошторисом за кожним напрямом дiяльностi.
4.	Дивiденди за пiдсумками роботи за 2020 рiк нарахувати у розмiрi 70 (сiмдесят)  гривень  на одну акцiю. 
Дивiденди виплатити в повному обсязi через депозитарну систему України. Початок виплати дивiдендiв -                  27 квiтня  2021 року. 
5. Залишок чистого прибутку iнвестувати на розвиток виробництва.

5.	Визначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для проведення обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi  Товариства за 2021 рiк.
Рiшення:
1.	Визначити аудиторську компанiю для проведення обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства за     2021 р. за результатами конкурсу проведеного в Товариствi та рекомендовану Наглядовою радою.


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)


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 
д/в
Інше (зазначити)
позачерговi загальнi збори акцiонерiв в 2020 роцi не скликались

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

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

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
Данилейко Микола Iванович

X
Данилейко М.I. зобов'язаний:
-	очолювати Наглядову раду; органiзовувати її дiяльнiсть, розподiляти обов'язки мiж членами ради; скликати засiдання Наглядової ради  та головувати на них, затверджувати порядок денний засiдань, складати план роботи Наглядової ради, пiдписувати протоколи засiдань та виписки з них;
-	пiдписувати вiд iменi Товариства трудовi договори (контракти) з Головою та членами Правлiння, Головою та членами Ревiзiйної комiсiї;
-	вирiшувати усi питання щодо скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв;
-	головувати на загальних зборах Товариства;
-	керувати процесом пiдготовки та затвердження проекту порядку денного, прийняття рiшення про дату, мiсце та час проведення, про включення до порядку денного пропозицiй акцiонерiв;
-	обрання робочих органiв загальних зборiв;
-	визначення дати складення перелiкiв акцiонерiв для повiдомлення їх про проведення загальних зборiв, для реєстрацiї акцiонерiв на загальних зборах та для отримання дивiдендiв;
-	попереднiй розгляд всiх питань, включених до порядку денного загальних зборiв та надання рекомендацiй загальним зборам;
-	затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування, форми i тексту протоколiв реєстрацiйної та лiчильної комiсiї;
-	представляти наглядову раду у стосунках з iншими органами та акцiонерами товариства;
-	представляти iнтереси та захищати права акцiонерiв, забезпечувати ефективнiсть їхнiх iнвестицiй;
-	контролювати i регулювати дiяльнiсть виконавчого органу в iнтересах товариства;
-	виконувати функцiї Голови комiтету з аудиту у випадку проведення конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi для проведення обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi товариства.

Перепельченко Вiктор Iванович

X
Перепельченко В.I. зобов'язаний:
-	приймати участь у пiдготовцi та проведеннi загальних зборiв акцiонерiв, формуваннi проекту порядку денного, проектiв рiшень з питань порядку денного, проектiв робочих органiв, текстiв повiдомлень акцiонерам;
-	органiзовувати роботу з проведення конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi для проведення обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi товариства, пiдбиттям його пiдсумкiв та надання рекомендацiй загальним зборам акцiонерiв;
-	здiйснювати керiвництво розробкою комплексних програм з енергозбереження та енергоефективностi, модернiзацiєю та придбанням нового енергетичного обладнання, впровадженням заходiв щодо економного використання енергоресурсiв.


Волков Володимир Володимирович

X
Волков В.В. зобов'язаний:
-	здiйснювати керiвництво створенням нових i модернiзацiєю конструкцiй виробiв дiючого виробництва, дослiдними та експериментальними роботами;
-	вживати заходи щодо прискорення освоєння перспективних конструкторських розробок, пiдвищення рiвня їх стандартизацiї, унiфiкацiї та сертифiкацiї;
-	забезпечувати впровадження систем автоматизованого проектування, своєчасного складання, погодження та затвердження креслень та iншої технiчної документацiї.


Ляшенко Нiна Гур'ївна

X
Ляшенко Н.Г.  зобов'язана:
-	виконувати функцiї секретаря наглядової ради, правлiння та загальних зборiв акцiонерiв (за рiшенням наглядової ради) та складати протоколи;
-	здiйснювати координацiю дiй щодо пiдготовки та проведення загальних зборiв акцiонерiв;
-	органiзовувати розробку проектiв статуту, положень товариства, змiн та доповнень до них;
-	забезпечувати процес ознайомлення акцiонерiв (їх представникiв) та посадових осiб товариства з матерiалами та документами щодо питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв;
-	органiзовувати пiдготовку, складення та надання рiчної та особливої iнформацiї емiтента;
-	приймати участь в органiзацiї та проведеннi конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi для проведення обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi товариства.

Оксак Олег Iванович

X
Оксак О.I.  зобов'язаний:
-	здiйснювати контроль та аналiз ефективностi дiяльностi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, спiльних пiдприємств та фiлiй, надавати пропозицiї щодо їх подальшої дiяльностi, утворення та реорганiзацiї;
-	сприяти полiпшенню системи iнформацiонного забезпечення, управлiння та шляхiв проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв;
-	удосконалювати автоматизовану систему обробки даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi товариства;
-	здiйснювати керiвництво розробкою та введенням в промислову експлуатацiю нових програмних комплексiв в системi IТ - пiдприємство.



Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
За 2020 рiк проведено 36 засiдань наглядової ради ПрАТ "Кредмаш".
     На засiданнях наглядової ради розглядались такi питання:
- призначення голови та членiв правлiння;
- затвердження планiв виробництва та реалiзацiї продукцiї та їх виконання;
- затвердження поточних та перспективних програм розвитку: "Енергоефективнiсть", "Маркетингова дiяльнiсть", "Якiсть", "Впровадження нової технiки", "Кадри";
- затвердження режиму працi i вiдпочинку, графiкiв роботи колективiв та календаря роботи;
- затвердження змiн до структури управлiння;
- розгляд звiту правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
- пiдсумки виробничо-фiнансової дiяльностi за квартал;
- затвердження рiшень правлiння щодо премiювання працiвникiв за результатами виробничо-господарської дiяльностi та до пам'ятних дат;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю;
- реалiзацiя майнових комплексiв по вул.Салганнiй та ДЗОВ "Чайка";
- проведення конкурсного вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi для проведення обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi;
- пiдготовки та проведення загальних зборiв акцiонерiв.

                Засiдання наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менш нiж три її члени.     
                Рiшення Наглядової ради приймаються шляхом вiдкритого голосування, пiд час якого кожен з членiв Наглядової ради (включаючи Голову ради) має один голос. Якщо при прийняттi Наглядовою радою рiшення з питання про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю буде встановлено, що заiнтересована у вчиненнi правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участь у голосуваннi з питання вчинення такого правочину. Якщо бiльшiсть членiв Наглядової ради є особами, заiнтересованими у вчиненнi такого правочину, це питання виноситься на розгляд Загальних зборiв.
                Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. У разi рiвного розподiлу голосiв голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.

       Своєчасне здiйснення  контролю за органiзацiєю фiнансово-господарської дiяльнiстi товариства,  виконанням затверджених планiв, порядком розподiлу прибутку  вiдбилося  на результатах дiяльностi Товариства  за 2020 рiк: зросли обсяги виробництва та реалiзацiї продукцiї та сума отриманого прибутку.
           
           


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
За результатами фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2020 рiк, дiяльнiсть наглядової ради оцiнюється позитивно.


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 або не було обрано нового члена

X
Інше (зазначити)
Нового члена Наглядової ради було обрано 31.03.2017 р. 

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)
у вiдповiдностi до умов контракту

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Тверезий О.В.
Тверезий О.В. зобов'язаний :
- виконувати обов'язки голови Правлiння-Генерального директора  щодо забезпечення оперативного управлiння Товариством ;
- органiзовувати та спрямовувати роботу правлiння:
   - cкликати засiдання Правлiння, визначати їх порядок денний та головувати на них;
   - розподiляти обов'язки мiж членами Правлыння;
- надавати Наглядовiй радi iнформацiю про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства з пропозицiями щодо її полiпшення;
- розробляти та надавати Наглядовiй радi для затвердження поточнi, перспективнi довгостроковi плани (програми), дiяльностi Товариства,  iншi нормативнi документи, що регулюють виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть Товариства;
- розробляти та затверджувати органiзацiйну структуру, штатний розклад, посадовi iнструкцiї та посадовi оклади працiвникiв Товариства;
- укладати договори Товариства та органiзовувати їх виконання;
- забезпечити проведення аудиторських та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства;
- представляти iнтереси Товариства у судових органах та органах державної влади та управлiння.
Косих М.Ю.
Косих М.Ю. зобов'язаний:
- здiйснювати керiвництво роботою з органiзацiї та удосконалення фiнансово-економiчної дiяльностi Товариства, спрямованої на пiдвищення ефективностi i рентабельностi виробництва ;  по забезпеченню виробничо-господарської дiяльностi Товариства фiнансовими, оборотними коштами та матерiально-технiчними ресурсами.
Довбня О.В.
Довбня О.В. зобов'язаний:
- визначати науково-технiчну полiтику, перспективи розвитку та шляхи реалiзацiї комплексних програм з усiх напрямiв удосконалення, реконструкцiї i технiчного переозброєння виробництва;
- забезпечувати своєчасну i якiсну технiчну пiдготовку виробництва, постiйне пiдвищення його рiвня, технiчну експлуатацiю, ремонт, модернiзацiю обладнання;
- органiзовувати проведення науково-дослiдних i експерементальних робiт.
Бихкало О.В.
Бихкало О.В. зобов'язана:
- здiйснювати контроль за веденням бухгалтерського , податкового облiку та поданням в установленi строки фiнансової звiтностi;
- за даними бухгалтерського облiку здiйснювати економiчний аналiз дiяльностi Товариства з метою виявлення внутрiшньо - господарських резервiв i усунення непродуктивних витрат;
- забезпечити надання необхiдних документiв при проведеннi аудиторської перевiрки.
Пономаренко В.П.
Пономаренко В.П. зобов'язаний:
- розробляти заходи з маркетингових дослiджень i стратегiчнi цiлi зовнiшньоекономiчної дiяльностi ;
- на основi аналiзу та монiторингу продукцiї основних конкурентiв, брати участь у формуваннi цiнової полiтики, створеннi дилерської мережi;
- надавати рекомендацiї по змiнi технiчних та економiчних характеристик продукцiї з метою полiпшення її споживчих якостей i стимулювання збуту;


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
     За 2020 рiк проведено 25 засiдань Правлiння ПрАТ "Кредмаш".
     На засiданнях правлiння розглядались такi питання:
- затвердження планiв виробництва та реалiзацiї продукцiї та їх виконання;
- затвердження поточних та перспективних програм розвитку: "Енергоефективнiсть", "Маркетингова дiяльнiсть", "Якiсть", "Впровадження нової технiки", "Кадри";
- затвердження режиму працi i вiдпочинку, графiкiв роботи колективiв та календаря роботи;
- удосконалення структури управлiння;
- хiд виконання "Заходiв з усунення недолiкiв в роботi Правлiння";
- щоквартальнi пiдсумки виробничо-фiнансової дiяльностi, реалiзацiї продукцiї та розширення ринкiв збуту;
- пiдготовки та проведення загальних зборiв акцiонерiв;
- премiювання працiвникiв за результатами виробничо-господарської дiяльностi та до пам'ятних дат, у вiдповiдностi до дiючих положень.
       Своєчасне та в повному обсязi здiйснення функцiй з органiзацiї виробничо-фiнансової дiяльностi, контролю виконання затверджених планiв та оперативних завдань, укладених договорiв з постачальниками та споживачами, призвело до покращення результатiв дiяльностi Товариства  в порiвняннi з 2019 роком: зросли обсяги виробництва та реалiзацiї продукцiї та сума отриманого прибутку.


Оцінка роботи виконавчого органу
     За результатами фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2020 рiк, дiяльнiсть правлiння оцiнюється позитивно.

Примітки
д/в 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента 

Товариство схильне до ринкового ризику, кредитного ризику та ризику лiквiдностi.
	З метою контролювання процесу управлiння цими ризиками, в Товариствi , в системi менеджменту якостi (ISO 9001), розроблено iнструкцiю М1.001. Управлiння ризиками. Дана iнструкцiя встановлює порядок виконання дiй при визначеннi ризикiв i можливостей: iдентифiкацiю, аналiз та оцiнювання ризикiв. В залежностi вiд категорiї, приймаються необхiднi заходи з управлiння ризиками, в подальшому проводиться монiторинг з метою забезпечення своєчасного виконання попереджувальних дiй, направлених на пом'якшення наслiдкiв реалiзацiї ризикiв. 
	З метою здiйснення внутрiшнього контролю в товариствi створенi: вiддiл внутрiшнiх перевiрок та ревiзiй та вiддiл безпеки, якi пiдпорядкованi наглядовiй радi.
 

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 5 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  5

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
так
так
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
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
так
ні
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
ні
так
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
ні
ні
ні
ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
ні
так
ні
ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
так
ні
ні
ні
Затвердження зовнішнього аудитора
так
ні
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
ні
ні
ні
ні

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

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
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)
В товариствi не передбаченi "Положення про посадових осiб акцiонерного товариства", "Положення про порядок розподiлу прибутку", "Положення про акцiї акцiонерного товариства".

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства
Інформація розповсюджується на загальних зборах
Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
так
так
так
так
так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій
ні
так
ні
ні
так
Інформація про склад органів управління товариства
так
так
так
так
так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
ні
ні
так
так
так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
ні
ні
ні
ні
ні

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

Скільки разів 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)
д/в

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)
д/в

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)
1
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КДМ Iнвест"
35642459
9,803
2
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Євроавтоматизацiя"
41473418
9,613
3
Данилейко Микола Iванович
2112513375
15,97
4
Тверезий Олександр Володимирович
2245204575
10,209

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
341 719
20 883
1.Цiннi папери акцiонерiв, якi не уклали договiр з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цiнних паперах, в кiлькостi 20883 шт., 
не враховуються при визначення кворуму та голосуваннi з питань порядку денного.
2. Дата виникнення обмеження - це дата станом на яку  був отриманий реєстр вiд  ПАТ  " Нацiональний  депозитарiй  України "   з   пiдставою   для   складення: рiшення уповноваженого вiдповiдно до законодавства органу акцiонерного товариства про проведення рiчних (чергових) загальних зборiв.
15.03.2021
Опис
д/в

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Наглядова рада та Ревiзiйна комiсiя Товариства обираються на загальних зборах акцiонерiв шляхом кумулятивного голосування на строк 3 (три) роки. Правлiння призначається Наглядовою радою на власному засiданнi. Умови та строк здiйснення власних обов'язкiв головою та членами правлiння визначаються укладеними з ними контрактами.
                В звiтному перiодi був  обраний  новий  склад  наглядової  ради  та  ревiзiйної  комiсiї.
	За звiтнiй перiод посадовi особи не звiльнялись, винагороди та компенсацiї у зв'язку iз звiльненням не виплачувались.
	

9) повноваження посадових осіб емітента
Повноваження  посадових осiб емiтента визначається укладеними з ними контрактами.


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
Грунтуючись на результатах проведеної в ходi аудиту роботи з урахуванням сформованих в процесi аудиту знань i розумiння дiяльностi Товариства та умов його роботи, в усiх суттєвих аспектах:

-	iнформацiя, яка мiститься в звiтi про корпоративне управлiння, що включається до складу рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2020 рiк вiдповiдно до вимог пунктiв 1-4 частини третьої статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", була пiдготовлена у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про цiннi папери i фондовий ринок" та узгоджується з фiнансовою звiтнiстю;

-	на нашу думку, звiт про корпоративне управлiння, що включається до складу рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2020 рiк, мiстить всю iнформацiю, яка вимагається пунктами 5-9 частини третьої статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".


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
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Привілейовані іменні
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Євроавтоматизацiя"
41473418
39600, Україна, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, Кременчук, пр.Свободи,4
32 850
9,61316
32 850
0
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КДМ Iнвест"
35642459
39600, Україна, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, Кременчук, пр.Свободи,4
33 498
9,80279
33 498
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
Данилейко Микола Iванович
54 573
15,970139
54 573
0
Тверезий Олександр Володимирович
34 887
10,209266
34 887
0
Усього
155 808
45,595355
155 808
0
X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій
Кількість акцій (шт.)
Номінальна вартість (грн)
Права та обов'язки
Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Простi iменнi
341 719
25,00
                                                     ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦIОНЕРIВ
1. Особи, якi набули права власностi на акцiї Товариства, набувають статусу акцiонерiв Товариства. Акцiонерами Товариства можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, якi набули права власностi на акцiї Товариства при його створеннi, при додатковому випуску акцiй та на вторинному ринку цiнних паперiв.
2.	Кожною простою акцiєю Товариства її власнику-акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права:
2.1. Брати участь в управлiннi Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представникiв, а також через участь у роботi органiв управлiння, до складу яких вiн може бути обраним).
2.2. Одержувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та iншими внутрiшнiми документами Товариства.
2.3. Вiльно розпоряджатися належними йому акцiями Товариства, зокрема, продавати чи iншим чином вiдчужувати їх на користь iнших юридичних та фiзичних осiб.
2.4. Брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частину (дивiденди).
2.5. На переважне придбання додатково випущених Товариством простих акцiй у процесi їх розмiщення в кiлькостi, пропорцiйнiй частцi акцiонера у статутному капiталi Товариства на дату прийняття рiшення про випуск акцiй.
2.6. Вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому акцiй у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та iншими внутрiшнiми документами Товариства.
2.7. У разi лiквiдацiї Товариства отримувати вартiсть частини майна Товариства пропорцiйно частцi акцiонера у статутному капiталi Товариства.
2.8. Реалiзовувати iншi права у випадках та порядку, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.
3.	Акцiонер Товариства зобов'язаний:
3.1. Дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства.
3.2. Виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв управлiння Товариством.
3.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числi, оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, передбаченими цим Статутом.
3.4. Не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.
3.5. Нести iншi обов'язки, встановленi цим Статутом та законом.
4. Збитки, завданi Товариству недобросовiсним виконанням власних обов'язкiв, своїми дiями або бездiяльнiстю акцiонера, вiдшкодовуються у встановленому чинним законодавством України порядку.    
5. Мiж акцiонерами Товариства можуть укладатися договори (акцiонернi угоди), за якими на акцiонерiв, що їх уклали, покладаються додатковi обов'язки, у тому числi, обов'язок участi у Загальних зборах, i передбачається вiдповiдальнiсть за недотримання умов таких договорiв. Про укладення таких договорiв акцiонери упродовж 3-х робочих днiв з дати їх укладення повиннi письмово повiдомити Товариству та надати Товариству нотарiально посвiдчену копiю такого договору. 

Публiчна пропозицiя вiдсутня,  не допущенi до торгiв до фондової бiржi
Примітки:
д/в
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 ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
02.06.2010
317/1/10
ДКЦПФР
UA4000073563
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
25
341 719
8 542 975
100
Опис
1.Облiгацiї та iншi цiннi папери Емiтентом не випускались. 
2. Борговi та похiднi  цiннi папери Емiтентом не випускались.
3. Iпотечнi облiгацiї не випускались.
4. Iпотечнi сертифiкати не випускались.
5. Сертифiкати ФОН не випускались.
6. Цiльовi облiгацiї не випускались.
7. Засновник емiтента станом на звiтну дату акцiями не володiє.
8. Протягом звiтного перiоду власнi акцiї не викупались.
9. Працiвники емiтента iншими цiнними паперами (крiм акцiй) не володiють.


8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Кількість цінних паперів (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за типами акцій



прості іменні
привілейовані іменні
1
2
3
4
5
Богомаз Володимир Олександрович
778
0,228
778
0
Данилейко Микола Iванович
54 573
15,97
54 573
0
Косих Михайло Юрiйович
3 559
1,042
3 559
0
Кухтик Тетяна Олександрiвна
484
0,142
484
0
Ляшенко Нiна Гур'ївна
442
0,129
442
0
Моргун Микола Данилович
1 012
0,296
1 012
0
Перепельченко Вiктор Iванович
2 132
0,624
2 132
0
Степаненко Олена Миколаївна
13 787
4,035
13 787
0
Тверезий Олександр Володимирович
34 887
10,209
34 887
0
Усього
111 654
32,675
111 654
0

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Міжнародний ідентифікаційний номер
Кількість акцій у випуску (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) 
1
2
3
4
5
6
7
8
02.06.2010
№317/1/10
UA4000073563
341 719
8 542 975
320 836
20 883
0
Опис:
1.Кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi, вiдсутня.
2.Цiннi папери акцiонерiв, якi не уклали договiр з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цiнних паперах, в кiлькостi 20883 шт., 
не враховуються при визначення кворуму та голосуваннi з питань порядку денного.


XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році
Інформація про виплату дивідендів
За результатами звітного періоду
У звітному періоді

за простими акціями
за привілейованими акціями
за простими акціями
за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.
23 920 330
0
18 794 545
0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.
70
0
55
0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.
22 731 910,95
0
17 860 726,4
0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
22.03.2021

23.03.2020

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
06.04.2021

10.04.2020

Спосіб виплати дивідендів
через депозитарну систему
д/в
через депозитарну систему України
д/в
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату
19.04.2021, 22 731 910,95

21.04.2020, 17 860 726,4

Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату




Опис
Виплата дивiдендiв в повному обсязi через депозитарну систкму України.
Привiлейованi акцiї вiдсутнi.


XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
Власні основні засоби (тис. грн)
Орендовані основні засоби (тис. грн)
Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
96 218
89 468
0
0
96 218
89 468
  будівлі та споруди
23 884
16 305
0
0
23 884
16 305
  машини та обладнання
58 693
61 209
0
0
58 693
61 209
  транспортні засоби
6 361
5 258
0
0
6 361
5 258
  земельні ділянки
3 225
3 225
0
0
3 225
3 225
  інші
4 055
3 471
0
0
4 055
3 471
2. Невиробничого призначення:
708
497
0
0
708
497
  будівлі та споруди
441
409
0
0
441
409
  машини та обладнання
97
0
0
0
97
0
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
  інші
170
88
0
0
170
88
Усього
96 926
89 965
0
0
96 926
89 965
Опис
  
Первiсна вартiсть основних засобiв виробничого призначення
на 01.01.2021 -  228250,3 тис.грн.
на 01.01.2020 -  219 643,5 тис.грн.
Вiдбулися змiни у вартостi основних засобiв, пов'язанi з реалiзацiєю майнових комплексiв, а саме: ДЗОВ "Чайка" та вул. Салганнiй. 
Обмеження на використання майна вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
513 200
462 859
Статутний капітал (тис.грн)
8 543
8 543
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
8 543
8 543
Опис
Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi активiв та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р.
Висновок
Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 504 657 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на             504 657  тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
0
X
X
у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
Податкові зобов'язання
X
4 506
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
120 839
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
125 345
X
X
Опис
д/в

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ТОВ "Перший регiональний фондовий дiм"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
36865250
Місцезнаходження
39600, Україна, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, Кременчук, пр.Свободи, 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АЕ №286512
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
08.10.2013
Міжміський код та телефон
(0536) 76-51-37
Факс
0536 76-51-37
Вид діяльності
Професiйна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис
Здiйснює облiк цiнних паперiв на рахунку у цiнних паперах, 
обслуговує обiг цiнних паперiв, надає iнформацiйнi довiдки на вимогу,
надає послуги щодо виплати доходiв за цiнними паперами,.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30370711
Місцезнаходження
04107, Україна, Київська обл., д/в р-н, Київ, вул.Тропiнiна,7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АО1 №795373
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Шевченкiвська районна у м.Києвi державна адмiнiстрацiя
Дата видачі ліцензії або іншого документа
17.05.1999
Міжміський код та телефон
(044) 591-04-04
Факс
(044) 279-13-22
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть
Опис
Обслуговує випуск цiнних паперiв, надає послуги щодо виплати доходiв за цiнними паперами, 
надає, згiдно розпорядженнь, зведенi облiковi реєстри власникiв iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ТОВ "Аудиторська фiрма "Капiталъ"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
31391266
Місцезнаходження
36014, Україна, Полтавська обл., д/в р-н, Полтава, вул.Соборностi,54
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
№2798
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
27.10.2017
Міжміський код та телефон
(0532) 50-95-81
Факс
(0532) 50-95-81
Вид діяльності
Аудиторськi послуги
Опис
Послуги з проведення обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi,
висловлює думку щодо iнформацiї про корпоративне управлiння.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма
Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи
21676262
Місцезнаходження
03150, Україна, Київська обл., д/в р-н, Київ, вул.Антоновича,51 офiс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
18.02.2019
Міжміський код та телефон
(044) 498 38 15/16
Факс
(044) 287 56 73
Вид діяльності
Iнформацiйнi послуги на фондовому ринку
Опис
Надає iнформацiйнi послуги на фондовому ринку для провадження дiяльностi з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР.

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Предмет правочину
Дата вчинення правочину
Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
09.12.2019
наглядова рада ПрАТ "Кредмаш"
168 000
680 072
24,7
Предмет правочину - придбання товару (металопрокату) на 2020 рiк.
11.12.2019
18.02.2020
https://kredmash.com/ua/about/korporativnoe-upravlenie
Опис:
            Особлива iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв вiд 9.12.19 р., яка подана до Комiсiї (SMFR) 10.12.2019 р., мiстить iнформацiю не в повному обсязi. Була спростована.
            В розмiщенiй 18.02.20 р. особливiй iнформацiї про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв помилки виправленi.
            Згiдно п.п. 7.3.5.4. та п.10.2. Статуту ПрАТ "Кредмаш" Наглядова рада правоможна приймати рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 
            Згiдно протоколу Наглядової ради №54 вiд 9.12.20 р. 
    - загальна кiлькiсть голосiв членiв наглядової ради - 5;
    - кiлькiсть голосiв "ЗА" - 5 ;
    - "ПРОТИ" - 0;
    -"УТРИМАЛИСЬ" - 0.
            Наглядова рада 9.12.2019 р. одноголосно прийняла рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину Товариством та надання повноважень на пiдписання договору поставки та додаткових угод до нього Головi Правлiння - Генеральному директору, з правом доручення пiдпису заступнику Голови Правлiння - заступнику Генерального директора з комерцiйних питань та економiки, згiдно наданої йому довiреностi, мiж ПрАТ "Кременчуцький завод дорожнiх машин" та ТОВ "МЕТIНВЕСТ-СМЦ" на суму, що не перевищує 25% активiв Товариства станом на 1.01.2019 р., а саме складає 24,70%. Предмет правочину - придбання товару (металопрокату) на 2020 рiк. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 168 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 01.01.2019 р.) - 680 072 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 24,70%.

2
07.12.2020
наглядова рада ПрАТ "Кредмаш"
141 500
570 409
24,81
Предмет правочину - придбання товару (металопрокату) на 2021 рiк.
10.12.2020
08.12.2020
https://kredmash.com/ua/about/korporativnoe-upravlenie
Опис:
Згiдно п.п. 7.3.5.4. та п.10.2. Статуту ПрАТ "Кредмаш" Наглядова рада правоможна приймати рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 
            Згiдно протоколу Наглядової ради №21 вiд 7.12.20 р. 
    - загальна кiлькiсть голосiв членiв наглядової ради - 5;
    - кiлькiсть голосiв "ЗА" - 5 ;
                         - "ПРОТИ" - 0;
             -"УТРИМАЛИСЬ" - 0.
            Наглядова рада 7.12.2020 р. одноголосно прийняла рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину Товариством та надання повноважень на пiдписання договору поставки та додаткових угод до нього Головi Правлiння - Генеральному директору, з правом доручення пiдпису заступнику Голови Правлiння - заступнику Генерального директора з комерцiйних питань та економiки, згiдно наданої йому довiреностi, мiж ПрАТ "Кременчуцький завод дорожнiх машин" та ТОВ "МЕТIНВЕСТ-СМЦ" на суму, що не перевищує 25% активiв Товариства станом на 1.01.2020 р., а саме складає 24,81%. Предмет правочину - придбання товару (металопрокату) на 2021 рiк. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 141 500 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 01.01.2020 р.) - 570 409 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 24,81%.

КОДИ
Дата
01.01.2021
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Кременчуцький завод дорожнiх машин"
за ЄДРПОУ
05762565
Територія
Полтавська область, Крюкiвський р-н
за КОАТУУ
5310436500
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва
за КВЕД
28.92
Середня кількість працівників: 1851
Адреса, телефон: 39600 м.Кременчук, пр.Свободи,4, (0536) 76-51-35
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

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 p.
Форма №1
Код за ДКУД
1801001
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Необоротні активи



Нематеріальні активи
1000
5 676
4 885
    первісна вартість
1001
7 763
7 334
    накопичена амортизація
1002
( 2 087 )
( 2 449 )
Незавершені капітальні інвестиції
1005
0
0
Основні засоби
1010
96 926
89 965
    первісна вартість
1011
242 529
234 572
    знос
1012
( 145 603 )
( 144 607 )
Інвестиційна нерухомість
1015
1 195
1 180
    первісна вартість
1016
2 853
2 853
    знос
1017
( 1 658 )
( 1 673 )
Довгострокові біологічні активи
1020
0
0
    первісна вартість
1021
0
0
    накопичена амортизація
1022
( 0 )
( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:



    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
0
0
    інші фінансові інвестиції
1035
5 563
5 481
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
0
0
Відстрочені податкові активи
1045
113
108
Гудвіл
1050
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
109 473
101 619
    II. Оборотні активи



Запаси
1100
202 646
244 171
Виробничі запаси
1101
105 699
126 925
Незавершене виробництво
1102
76 454
92 936
Готова продукція
1103
20 143
24 058
Товари
1104
350
252
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
112 125
57 823
Дебіторська заборгованість за розрахунками:



    за виданими авансами
1130
17 010
23 907
    з бюджетом
1135
5 372
3 518
    у тому числі з податку на прибуток
1136
0
0
    з нарахованих доходів
1140
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1145
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
534
1 042
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
123 249
210 037
Готівка
1166
31
24
Рахунки в банках
1167
123 218
210 013
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
0
0
у тому числі в:



    резервах довгострокових зобов’язань
1181
0
0
    резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0
0
    резервах незароблених премій
1183
0
0
    інших страхових резервах
1184
0
0
Інші оборотні активи
1190
0
0
Усього за розділом II
1195
460 936
540 498
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
570 409
642 117

Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Власний капітал



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
8 543
8 543
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
Капітал у дооцінках
1405
67 506
66 534
Додатковий капітал
1410
353 839
365 714
Емісійний дохід
1411
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
2 301
2 301
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
30 670
70 108
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 0 )
( 0 )
Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
462 859
513 200
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення



Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
2 866
2 509
Довгострокові забезпечення
1520
1 079
1 063
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
552
477
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
у тому числі:



    резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
    резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
    резерв незароблених премій
1533
0
0
    інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
3 945
3 572
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення



Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:



    довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
    товари, роботи, послуги
1615
33 753
17 592
    розрахунками з бюджетом
1620
3 668
4 506
    у тому числі з податку на прибуток
1621
945
1 037
    розрахунками зі страхування
1625
2 384
3 261
    розрахунками з оплати праці
1630
9 997
13 200
    одержаними авансами
1635
52 358
85 673
    розрахунками з учасниками
1640
656
650
    із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
    страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
0
0
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
789
463
Усього за розділом IІІ
1695
103 605
125 345
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
570 409
642 117
Примітки: У звiтньому перiодi встановленi помилки за минулi роки.

Керівник				Тверезий  Олександр Володимирович

Головний бухгалтер			Бихкало Оксана Володимирiвна
КОДИ
Дата
01.01.2021
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Кременчуцький завод дорожнiх машин"
за ЄДРПОУ
05762565

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД
1801003
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
1 086 774
970 004
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
( 934 248 )
( 828 677 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
( 0 )
( 0 )
Валовий:
    прибуток
2090
152 526
141 327
    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
38 738
28 969
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
( 74 463 )
( 64 215 )
Витрати на збут
2150
( 17 725 )
( 18 219 )
Інші операційні витрати
2180
( 38 342 )
( 39 553 )
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
60 734
48 309
    збиток
2195
( 0 )
( 0 )
Дохід від участі в капіталі
2200
0
0
Інші фінансові доходи
2220
4 189
3 311
Інші доходи
2240
27 222
3 076
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
( 436 )
( 27 )
Втрати від участі в капіталі
2255
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
2270
( 7 060 )
( 17 967 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток
2290
84 649
36 702
    збиток
2295
( 0 )
( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
-15 513
-6 937
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:
    прибуток
2350
69 136
29 765
    збиток
2355
( 0 )
( 0 )
II. Сукупний дохід
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
972
905
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
972
905
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
( 0 )
( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
972
905
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
70 108
30 670
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
642 030
471 444
Витрати на оплату праці
2505
331 196
258 264
Відрахування на соціальні заходи
2510
73 516
58 381
Амортизація
2515
15 609
15 777
Інші операційні витрати
2520
35 682
36 635
Разом
2550
1 098 033
840 501
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
341 719
341 719
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
341 719
341 719
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
202,318280
87,103730
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
202,318280
87,103730
Дивіденди на одну просту акцію
2650
70,00
55,00
Примітки: У звiтньому перiодi встановленi помилки за минулi роки.

Керівник				Тверезий  Олександр Володимирович

Головний бухгалтер			Бихкало Оксана Володимирiвна
КОДИ
Дата
01.01.2021
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Кременчуцький завод дорожнiх машин"
за ЄДРПОУ
05762565


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2020 рік
Форма №3
Код за ДКУД
1801004

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:



Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
1 182 900
784 138
Повернення податків і зборів
3005
36 969
29 181
 у тому числі податку на додану вартість
3006
36 969
29 181
Цільового фінансування
3010
7 649
5 940
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
7 491
5 706
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
100 345
58 392
Надходження від повернення авансів
3020
774
1 559
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
3025
355
337
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
0
563
Надходження від операційної оренди
3040
1 543
2 520
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
649
3 899
Витрачання на оплату: 



Товарів (робіт, послуг)
3100
( 788 898 )
( 490 302 )
Праці
3105
( 264 840 )
( 209 809 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 72 654 )
( 58 914 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 88 225 )
( 62 061 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток
3116
( 0 )
( 4 281 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість
3117
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів
3118
( 2 909 )
( 2 358 )
Витрачання на оплату авансів
3135
( 25 903 )
( 18 934 )
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
( 8 410 )
( 8 210 )
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
( 2 802 )
( 2 257 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
3150
( 0 )
( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
( 0 )
( 0 )
Інші витрачання
3190
( 11 287 )
( 11 624 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
68 165
24 418
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:



    фінансових інвестицій
3200
38
0
    необоротних активів
3205
13 668
162
Надходження від отриманих:



    відсотків
3215
0
0
    дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
1 445
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 )
( 1 441 )
    необоротних активів
3260
( 6 719 )
( 8 327 )
Виплати за деривативами
3270
( 0 )
( 0 )
Витрачання на надання позик
3275
( 0 )
( 1 459 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3290
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
8 432
-11 065
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:



Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
6 700
6 750
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310
0
0
Інші надходження
3340
4 189
3 311
Витрачання  на:



Викуп власних акцій
3345
( 0 )
( 0 )
Погашення позик
3350
( 6 700 )
( 8 650 )
Сплату дивідендів
3355
( 17 866 )
( 19 497 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 10 )
( 27 )
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
( 100 )
( 4 031 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
-13 787
-22 144
Чистий рух коштів за звітний період
3400
62 810
-8 791
Залишок коштів на початок року
3405
123 249
143 625
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
23 978
-11 585
Залишок коштів на кінець року
3415
210 037
123 249
Примітки: У звiтньому перiодi встановленi помилки за минулi роки.

Керівник				Тверезий  Олександр Володимирович

Головний бухгалтер			Бихкало Оксана Володимирiвна
КОДИ
Дата
01.01.2021
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Кременчуцький завод дорожнiх машин"
за ЄДРПОУ
05762565

Звіт про власний капітал
За 2020 рік
Форма №4
Код за ДКУД
1801005
Стаття
Код рядка
Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Залишок на початок року
4000
8 543
67 506
353 839
2 301
30 670
0
0
462 859
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
0
0
0
0
0
0
0
0
Виправлення помилок 
4010
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни 
4090
0
0
0
0
0
0
0
0
Скоригований залишок на початок року 
4095
8 543
67 506
353 839
2 301
30 670
0
0
462 859
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 
4100
0
0
0
0
69 136
0
0
69 136
Інший сукупний дохід за звітний період 
4110
0
-972
0
0
972
0
0
0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 
4111
0
-972
0
0
972
0
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 
4112
0
0
0
0
0
0
0
0
Накопичені курсові різниці 
4113
0
0
0
0
0
0
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 
4114
0
0
0
0
0
0
0
0
Інший сукупний дохід 
4116
0
0
0
0
0
0
0
0
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
4200
0
0
0
0
-18 795
0
0
-18 795
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного капіталу 
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників: 
Внески до капіталу 
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Погашення заборгованості з капіталу 
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій  
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродаж викуплених акцій 
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплених акцій 
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі 
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій 
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі 
4290
0
0
11 875
0
-11 875
0
0
0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін у капіталі  
4295
0
-972
11 875
0
39 438
0
0
50 341
Залишок на кінець року 
4300
8 543
66 534
365 714
2 301
70 108
0
0
513 200
Примітки: У звiтньому перiодi встановленi помилки за минулi роки.

Керівник				Тверезий  Олександр Володимирович

Головний бухгалтер			Бихкало Оксана Володимирiвна
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Примiтки до фiнансової звiтностi 
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1.	Загальнi вiдомостi про товариство

1.1.	Органiзацiйна структура та дiяльнiсть
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНIХ МАШИН" (далi - товариство) - велике промислове товариство,  провiдний виробник асфальтозмiшувальних установок i запасних частин до них, розташоване у м.Кременчуцi Полтавської обл. Товариство знаходиться за адресою: Україна, 39600, Полтавська обл., м.Кременчук, просп. Свободи, буд. 4, веб-сторiнка в Iнтернет: www.kredmash.com.  Завод був заснований у 1870 роцi як товариство з випуску сiльськогосподарського приладдя та виконання замовлень для залiзницi. Наприкiнцi 90-х рокiв ХIХ столiття iменувався "Механiчний чавунно-ливарний завод". У 1994 роцi на базi пiдприємства було створене вiдкрите акцiонерне товариство "Кременчуцькi дорожнi машини" (ВАТ "Кредмаш"), з 17 березня 2000 року - вiдкрите акцiонерне товариство "Кременчуцький завод дорожнiх машин". В подальшому ПрАТ планує зберегти свою спецiалiзацiю i розширити номенклатуру продукцiї, що виготовляється, за рахунок розширення типажу та створення нових видiв продукцiї. Позачерговими зборами акцiонерiв вiд 01.09.2017 року було змiнено тип пiдприємства з публiчного на приватне, а також затверджено статут в новiй редакцiї. Загальними зборами акцiонерiв 20 березня 2020 року була затверджена нова редакцiя статуту.
ПрАТ "Кременчуцький завод дорожнiх машин" виготовляє продукцiю, що застосовується в дорожньо-транспортному господарствi. Основними видами дiяльностi пiдприємства є: виробництво асфальто- i грунтозмiшувальних установок, запасних частин, вузлiв та агрегатiв до них, автоцистерн для перевезення свiтлих нафтопродуктiв, комбiнованих дорожнiх машин рiзного призначення, автобiтумовозiв, автогудронаторiв, причiп-цистерн рiзної мiсткостi, товарiв народного споживання, чавунного, сталевого та кольорового литва. Предметом дiяльностi пiдприємства, згiдно статистичних даних є (КВЕД):
           Код КВЕД 28.92 Виробництво машин i устаткування для добувної промисловостi та будiвництва;
Код КВЕД 29.10 Виробництво автотранспортних засобiв;
Код КВЕД 90.04 Функцiонування театральних та концертних залiв;
Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобiльний транспорт;
Код КВЕД 55.20 Дiяльнiсть засобiв розмiщування на перiод вiдпустки та iншого тимчасового проживання;
Код КВЕД 56.29 Постачання iнших готових страв;
    Статутний капiтал пiдприємства складає 8 542 975  грн. Статутний капiтал подiлено на  341 719 простих  iменних акцiй  номiнальною вартiстю 25,0 грн. (акцiя є неподiльною у бездокументарнiй формi iснування). 
    Управлiння товариством здiйснюють: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада та Генеральний директор, якi дiють згiдно Статуту та внутрiшнiх Положень товариства. Вищим органом управлiння пiдприємства є Загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада представляє iнтереси акцiонерiв мiж проведенням Загальних зборiв та у межах компетенцiї визначеної Статутом ПрАТ та Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора. Ревiзiйна комiсiя є органом контролю, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Пiдприємства. Керує товариством Генеральний директор.
Споживачами продукцiї заводу  є  українськi замовники, а також  країни ближнього зарубiжжя. Продукцiя ПрАТ "Кредмаш" реалiзовується як по прямих договорах з покупцями, так i через дилерiв.
 У 2021 роцi не планується суттєвого розширення виробництва. Збiльшення обсягiв виробництва планується за рахунок виготовлення нових модифiкацiй асфальтозмiшувальних установок та освоєння нових видiв продукцiї для дорожнього будiвництва.
1.2. Умови здiйснення дiяльностi в Українi
Упродовж 2020 року спостерiгалося суттєве погiршення економiчної ситуацiї, що було обумовлено веденням вiйськових дiй на Сходi України та низьким зовнiшнiм попитом на фонi накопичених макроекономiчних дисбалансiв у попереднi роки. 
          Недостатня визначенiсть полiтичного, юридичного, податкового та законодавчого середовища, а також можливiсть несприятливих змiн та змiн ретроспективного характеру, в якому-небудь середовищi, можуть iстотно вплинути на здатнiсть товариства здiйснювати прибутковi операцiї.
Подальша стабiлiзацiя економiчної та полiтичної ситуацiї залежить, великою мiрою, вiд успiху українського уряду, при цьому подальший розвиток економiчної та полiтичної ситуацiї на разi складно передбачити.
Хоча управлiнський персонал вважає, що вiн вживає належнi заходи на пiдтримку стабiльної дiяльностi товариства, необхiднi за iснуючих обставин,  подальша нестабiльнiсть  загальних  умов здiйснення дiяльностi в Українi  може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан товариства, характер та наслiдки якого  на поточний момент визначити неможливо . Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку  управлiнського персоналу щодо впливу умов  здiйснення дiяльностi в Українi  на операцiйну дiяльнiсть  та фiнансовий стан товариства. Майбутнi оцiнки здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятись вiд оцiнки управлiнського персоналу. 
З грудня 2019 року розпочалося глобальне розповсюдження COVID-19, яке суттєво вплинуло на економiчне становище як України, так i на ПрАТ "Кредмаш". Значна кiлькiсть пiдприємств в країнi вимушенi припиняти або обмежувати свою дiяльнiсть на невизначений на дату пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi час. Заходи, що вживаються для стримування поширення вiрусу, включаючи обмеження руху транспорту, карантин, соцiальнi дистанцiї, призупинення дiяльностi об'єктiв iнфраструктури, тощо уповiльнюють економiчну дiяльнiсть товариства, у тому числi i ПрАТ "Кредмаш". Фiнансова система в країнi на дату пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi працює вiдносно стабiльно, але має суттєвi валютнi ризики. 
Товариство визначилао що цi подiї є некоригуючими по вiдношенню до фiнансової звiтностi за 2019 рiк.  Вiдповiдно, фiнансовий стан на 31.12.2019 та результати дiяльностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, не було скориговано на вплив подiй, пов'язаних з COVID-19.
Тривалiсть та вплив пандемiї COVID-19, а також ефективнiсть державної пiдтримки на дату пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi залишаються невизначеними, що не дозволяє з достатнiм ступенем достовiрностi оцiнити обсяги, тривалiсть i тяжкiсть цих наслiдкiв, а також їх вплив на фiнансовий стан та результати дiяльностi ПрАТ "Кредмаш" в майбутнiх перiодах.

1.3. Плани щодо безперервної дiяльностi 
Товариство складає фiнансову звiтнiсть на основi принципу безперервностi. Управлiнський персонал не має намiрiв лiквiдувати товариство чи припинити дiяльнiсть. Станом на 31 грудня 2020 року управлiнським персоналом було здiйснено оцiнку, згiдно з якою товариство буде в подальшому здiйснювати свою дiяльнiсть на пiдставi принципу безперервностi. Управлiнському персоналу не вiдомо про суттєвi невизначеностi, пов'язанi з подiями чи умовами, крiм наявностi в Українi полiтичної та економiчної кризи, якi можуть спричинити значний сумнiв щодо здатностi товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Невизначенiсть та виклики, спричиненi пандемiєю COVID-19, в тому числi ймовiрнiсть виникнення незапланованих подiй у будь-який час, невизначенiсть тривалостi цих подiй та потенцiйнi рiшення впливають на подальшу дiяльнiсть товариства. Наприкiнцi кожного звiтного перiоду ми оцiнюємо iнформацiю, яка стає вiдомою пiсля дати звiтностi. 
Основнi припущення, що стосуються майбутнього та основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi становлять значний ризик спричинити суттєве коригування балансової вартостi активiв та зобов'язань в наступному фiнансовому роцi. 
При пiдготовцi фiнансової звiтностi управлiнський персонал здiйснював попереднi оцiнки впливу невизначених майбутнiх подiй на окремi активи та зобов'язання. Такi попереднi оцiнки базуються на iнформацiї, яка наявна на дату фiнансової звiтностi, тому фактичнi результати у майбутньому можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Можливого суттєвого впливу iнших майбутнiх подiй на оцiнку активiв та зобов'язань управлiнський персонал не виявив.

1.4. Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва та Наглядової ради щодо пiдготовки фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року
             Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно вiдображає у всiх суттєвих аспектах фiнансовий стан  товариства станом на 31 грудня 2020 року, результати його дiяльностi а також рух грошових коштiв та змiн в капталi за рiк, що закiнчився цiєю датою вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi за текстом - МСФЗ). 
	Пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi керiвництво товариства несе вiдповiдальнiсть за:
"	вибiр вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку та їхнє послiдовне застосування;
"	прийняття суджень та оцiнок, якi є обгрунтованими та зваженими;
"	дотримання вiдповiдних МСФЗ i розкриття всiх суттєвих вiдхилень в Примiтках до фiнансової звiтностi;
"	розкриття iнформацiї про облiкову полiтику, у формi, що забезпечить доречнiсть, достовiрнiсть, спiвставнiсть та зрозумiлiсть такої iнформацiї;
"	оцiнку здатностi товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi.

Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за:
"	розробку, впровадження та пiдтримку ефективної та надiйної системи внутрiшнього контролю на пiдприємствi;
"	ведення  системи бухгалтерського облiку у формi, яка дозволяє розкрити та пояснити угоди Товариства, а також надати з обгрунтованою точнiстю у будь-який момент iнформацiю про фiнансовий стан Товариства та забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ;
"	застосування усiх можливих виправданих заходив щодо збереження активiв товариства,  виявлення та запобiгання випадкам  шахрайства та iнших зловживань.

Фiнансова звiтнiсть товариства за фiнансовий рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року затверджена до випуску Протоколом Наглядової Ради Приватного акцiонерного товариства "Кременчуцький завод дорожнiх машин" № 32 вiд 16 лютого 2021 року. 
Вiд iменi керiвництва товариства фiнансову звiтнiсть пiдписали:
Генеральний директор                                                О. В. Тверезий

Головний бухгалтер                                                    О. В. Бихкало





















ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН
Станом на 31 грудня 2020 року
			
	Примiтки	31 грудня 2020	31 грудня 2019
АКТИВИ			
НЕОБОРОТНI АКТИВИ			
Нематерiальнi активи	5.1	4 885	5 676
Основнi засоби	5.2	89 965	96 926
Iнвестицiйна нерухомiсть	5.3	1 180	1 195
Довгосторовi фiнансовi iнвестицiї	5.4	5 481	5 563
Вiдстрочений податковий актив	5.5	108	113
Всього необоротнi активи		101 619	109 473
			
ОБОРОТНI АКТИВИ			
Запаси	5.6	244 171	202 646
Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть	5.7	62 383	112 659
Попередня оплата	5.7	23 907	17 010
Грошовi кошти та їх еквiваленти	5.8	210 037	123 249
Всього оборотнi активи		540 498	460 936
Всього активи		642 117	570 409
			
ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ			
Статутний капiтал	5.10	8 543	8 543
Резервний капiтал	5.10	2 301	2 301
Додатковий капiтал	5.10	432 248	421 345
Нерозподiлений прибуток	5.10	70 108	30 670
Всього капiтал		513 200	462 859
Неконтрольована частка		 	 
Всього власний капiтал		513 200	462 859
ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгостроковi забезпечення	5.9	1 063	1 079
Довгостроковi зобов'язання	5.9	2 509	2 866
Всього довгостроковi зобов'язання		3 572	3 945
ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Процентнi кредити та запозичення		0	0
Зобов'язання за договорами фiнансової оренди		0	0
Поточнi зобов'язання	5.11	17 592	34 542
Аванси отриманi вiд клiєнтiв	5.11	85 673	52 358
Зобов'язання з податку на прибуток		1 037	945
Iншi поточнi зобов'язання, крiм податку на прибуток	5.13	21  043	15 760
Всього зобов'язання		125   345	103 605
Всього власний капiтал та зобов'язання		642 117	570 409
Пiдписано i затверджено до випуску вiд iменi Приватного акцiонерного
 товариства "Кременчуцький завод дорожнiх машин"
16 лютого 2021 року
			
Генеральний директор			О.В.Тверезий
			
Головний бухгалтер			О.В. Бихкало
Примiтки, що додаються є невiд'ємною частиною фiнансової звiтностi.			

ЗВIТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року
			
	Примiтки	2020	2019
			
Дохiд (виручка вiд продажу) вiд реалiзацiї	5.16	1 086 774	970 004
Собiвартiсть продажу	5.17	(934 248)	(828 677)
Валовий прибуток		152 526	141 327
Iнвестицiйний дохiд	5.16	38 738	28 969
Iншi прибутки (збитки)	5.16	20 162	(14 891)
Витрати на збут	5.17	(17 725)	(18 219)
Адмiнiстративнi витрати	5.17	(74 463)	(64 215)
Iншi операцiйнi витрати		(38 342)	(39 553)
Фiнансовий результата до оподаткування		80 896	33 418
Фiнансовi доходи	5.17	4 189	3 311
Фiнансовi витрати	5.17	(436)	(27)
Доход (витрати) з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi		(15 513)	(6 937)
Фiнансовий результат вiд триваючої дiяльностi		0	0
Фiнансовий результат  року		69 136	29 765
			
Балансовий прибуток (збиток) на одну просту акцiю	0,202	0,087
Балансовий прибуток (збиток)  вiд триваючої дiяльностi на одну просту акцiю		0,202	0,087
Скоригований прибуток (збиток) на одну просту акцiю		
 			
			
ЗВIТ ПРО СУКУПНИЙ ПРИБУТОК	
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року
Прибуток (збиток) звiтного року		69 136	29 765
Iнший сукупний дохiдк за рiк за вирахуванням податкiв		
Загальний сукупний дохiд		69 136	29 765
 			
			
Пiдписано i затверджено до випуску вiд iменi Приватного акцiонерного
 товариства "Кременчуцький завод дорожнiх машин"
16 лютого 2021 року
			
Генеральний директор			О.В.Тверезий
			
Головний бухгалтер			О.В. Бихкало
			
Примiтки, що додаються є невiд'ємною частиною фiнансової звiтностi.			





ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ
за 2020 рiк
	2020	2019
I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi		
Надходження вiд:		
Реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)	1 182 900	784 138
Повернення податкiв i зборiв	36 969	29 181
у тому числi податку на додану вартiсть	36 969	29 181
Цiльового фiнансування	7 649	5 940
Надходження авансiв вiд покупцiв	101 119	59 951
Iншi надходження	10 018	7 319
Витрачання на оплату:	 	 
Товарiв (робiт, послуг)	(787 924)	(490 302)
Працi	(264 840)	(209 809)
Вiдрахувань на соцiальнi заходи	(72 654)	(58 914)
Зобов'язань з податку на прибуток	0	(4 281)
Зобов'язань з податку на додану вартiсть	0	0
Зобов'язань з податкiв i зборiв	(91 134)	(57 780)
Витрати на оплату авансiв	(34 313)	(27 144)
Iншi витрачання	(19 620)	(13 881)
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi	68 165	24 418
II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi		
Надходження вiд реалiзацiї:		
фiнансових iнвестицiй	38	
необоротних активiв	13 668	162
Надходження вiд повернення позик	1 445	
Витрачання на придбання:		
фiнансових iнвестицiй		(1 441)
необоротних активiв	(6 719)	(8 327)
Виплати за деривативами	0	
Iншi платежi	0	(1 459)
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi	8 432	(11 065)
III. Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi		
Надходження вiд:		
Отримання позик	6 700	6 750
Iншi надходження	4 189	3 311
Витрачання на:		
Погашення позик	(6 700)	(8 650)
Сплату дивiдендiв	(17 866)	(19 497)
Сплату вiдсоткiв	(10)	(27)
Iншi платежi	(100)	(4 031)
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi	(13 787)	(22 144)
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод	62  810	(8 791)
Залишок коштiв на початок року	123 249	143 625
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв	23 978	(11 585)
Залишок коштiв на кiнець року	210 037	123 249
Пiдписано i затверджено до випуску вiд iменi Приватного акцiонерного
 товариства "Кременчуцький завод дорожнiх машин"
16 лютого 2021 року
Генеральний директор		О.В. Тверезий

Головний бухгалтер		О.В. Бихкало
 
                                                                                                         ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ			
                                                                                                                                      за  2020 рiк


	Зареєстро-
ваний капiтал	Капiтал у дооцiн-
ках	Додатко-
вий капiтал	Резерв-
ний капiтал	Нерозпо-
дiлений прибуток (непокри-
тий збиток)	Неопла-
чений капiтал	Вилу-
чений капiтал	Всього
Залишок на 31 грудня 2018	8 543	68 411	309 462	2 301	64 883	0	0	453 600
Чистий прибуток за звiтний перiод					-3			
Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод		 	 		29 765			29 765
Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв		(905)	0		(905)			
Розподiл прибтку Виплати власникам		0			(20 503)			(20 503)
Iншi змiни в капiталi			44 377		(44 377)			
Разом змiни в капiталi	 	(905)	44 377		(34 213)	 	 	9 259
Залишок на 31 грудня 2019	8 543	67 506	309 462	2 301	30 670	0	0	462 859
Iншi змiни в капiталi					0			
Чистий прибуток за звiтний перiод		 	 		69 136			69 136
Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод		0	0					
Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв		(972)			972			
Розподiл прибтку Виплати власникам					(18 795)			(18 795)
Iншi змiни в капiталi	 	 	11 875	 	(11 875)	 	 	 
Разом змiни в капiталi	 	-972	11 875	 	39 438	 	 	50 341
Залишок на 31 грудня 2020	8 543	66 534	365 714	2 301	70 108	0	0	513 200
								

								
Пiдписано i затверджено до випуску вiд iменi Приватного акцiонерного
 товариства "Кременчуцький завод дорожнiх машин"
16 лютого 2021 року
Генеральний директор		О.В. Тверезий

Головний бухгалтер		О.В. Бихкало
	8 543	68 411	309 462	2 301	64 883	0	0	453 600
 
2.	Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Основою надання фiнансової звiтностi Товариства є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної звiтностi та оприлюдненi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. 
При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво грунтувалося на своїх знаннях i розумiннi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та iнтерпретацiй до них, а також фактiв i обставин, якi могли вплинути на дану фiнансову звiтнiсть.
       Дана фiнансова звiтнiсть складена на основi iсторичної вартостi. Фiнансова звiтнiсть представлена у тисячах гривнях, всi суми округленi до найближчої тисячi, без десяткових знакiв. 
      Функцiональною валютою ведення бухгалтерського облiку є гривня (надалi - грн.). Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах українських гривень (далi - тис. грн.), якщо не зазначено iнше. 
      
Переведення iноземних валют у валюту подання.
       Операцiї та сальдо в iноземнiй валютi перераховується в функцiональну валюту за облiковим курсом НБУ, що дiє на дату операцiї.
    Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються за курсом НБУ у функцiональнiї валюти, що дiє на звiтну дату. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за первiсною вартiстю в iноземнiй валютi перераховуються в гривнi за обмiнним курсом, що дiяв на дату первiсної операцiї. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату визначення справедливої вартостi. Усi реалiзованi та нереалiзованi прибутки та збитки, якi виникають внаслiдок курсових рiзниць включаються до складу звiту про сукупний дохiд за перiод.
При складаннi фiнансової звiтностi за МСФЗ було застосовано нижче перерахованi стандарти:
Концептуальна основа фiнансової звiтностi;
МСБО 1  Подання фiнансової звiтностi; 
МСБО 2  Запаси;
МСБО 7  Звiт про рух грошових коштiв;
МСБО 10 Подiї пiсля дати балансу;  
МСБО 12 Податки на прибуток;  
МСБО 16 Основнi засоби;  
МСБО 19 Виплати працiвникам;
МСБО 24 Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони;
МСБО 37 Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи;
МСБО 38 Нематерiальнi активи;
МСФЗ 1 Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;
МСФЗ 8  Операцiйнi сегменти;
МСФЗ 9  Фiнансовi iнструменти;
МСФЗ 15 Дохiд вiд договорiв з клiєнтами;
МСФЗ 16 Оренда.

 Новi та переглянутi Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi.
МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти, МСБО 39 Фiнансовi iнструменти: Визнання та оцiнка, МСФЗ 7 Фiнансовi iнструменти: Розкриття iнформацiї, МСФЗ 4 Страховi контракти та МСФЗ 16 Оренда з 01.01.2021:
У серпнi 2020 року Рада з МСФЗ в рамках Реформи IBOR опублiкувала поправки, що доповнюють випущенi у 2019 роцi та зосереджують увагу на наслiдках реформи базового рiвня процентних ставок на фiнансовiй звiтностi компанiї, якi виникають, коли, наприклад, базовий показник процентної ставки, який використовується для обчислення процентiв за фiнансовим активом замiнено альтернативною базовою ставкою.
Поправки до фази 2 розглядають питання, якi можуть вплинути на фiнансову звiтнiсть пiд час реформи базового рiвня процентних ставок, включаючи наслiдки змiн договiрних грошових потокiв або вiдносин хеджування, що виникають внаслiдок замiни базового рiвня процентної ставки з альтернативною базовою ставкою (проблеми iз замiною). 
       На етапi 2 свого проекту Рада внесла змiни до вимог зазначених стандартiв, що стосуються:
"	змiни договiрних грошових потокiв - компанiї не доведеться припиняти визнання або коригувати балансову вартiсть фiнансових iнструментiв для змiн, що вимагаються реформою, а замiсть цього оновить ефективну процентну ставку, щоб вiдобразити змiну до альтернативної базової ставки;
"	облiк хеджування - компанiї не доведеться припиняти облiк хеджування виключно тому, що вона вносить змiни, якi вимагає реформа, якщо хеджування вiдповiдає iншим критерiям облiку хеджування; i
"	розкриття iнформацiї - товариство повинна буде розкривати iнформацiю про новi ризики, що виникають внаслiдок реформи, та про те, як вона управляє переходом до альтернативних ставок.
Поправки до Фази 2 поширюються лише на змiни, якi вимагає реформа базового рiвня процентних ставок до фiнансових iнструментiв та вiдносин хеджування.

МСБО 16 "Основнi засоби" з 01.01.2022 р.:
Поправки забороняють компанiї вираховувати з вартостi основних засобiв суми, отриманi вiд реалiзацiї вироблених предметiв, коли товариство готує актив до його цiльового використання. Натомiсть товариство визнає такi надходження вiд продажу та пов'язанi з ними витрати у прибутку або збитку.

МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи" з 01.01.2022 р.:
Поправки уточнюють, що "витрати на виконання договору" являють собою витрати, безпосередньо пов'язанi з договором - тобто або додатковi витрати виконання договору (наприклад, прямi витрати на працю i матерiали), або розподiл iнших витрат, якi також безпосередньо пов'язанi з договором (наприклад, розподiл амортизацiї об'єкта основних засобiв, що використовується при виконаннi договору).

МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" з 01.01.2022 р.:
Актуалiзацiя посилань в МСФЗ (IFRS) 3 на Концептуальнi основи пiдготовки фiнансової звiтностi, не змiнюючи вимог до облiку для об'єднання бiзнесiв.
Додано виняток щодо зобов'язань i умовних зобов'язань. Цей виняток передбачає, що стосовно деяких видiв зобов'язань i умовних зобов'язань органiзацiя, яка застосовує МСФЗ (IFRS) 3, повинна посилатися на МСФЗ (IAS) 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи" або на Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 "Збори ", а не на Концептуальнi засади фiнансової звiтностi 2018 року.
Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 1 з 01.01.2022 р.:
Дочiрнє товариство, яке уперше застосувало МСФЗ. Поправка дозволяє дочiрньому пiдприємству, що застосовує IFRS 1: D16 (a) (яке переходить на МСФЗ пiзнiше своєї материнської компанiї), виконати оцiнку накопиченого ефекту курсових рiзниць у складi iншого сукупного доходу - на пiдставi такої оцiнки, виконаної материнською компанiєю на дату її переходу на МСФЗ.
Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 9 з 01.01.2022 р.: Комiсiйна винагорода, що включається в "10-вiдсотковий" тест при припиненнi визнання фiнансових зобов'язань. Поправка уточнює характер такої комiсiйної винагороди - воно включає тiльки винагороду, сплачену мiж позикодавцем i займополучателем, включаючи винагороду, сплачену або отриману вiд особи iнших сторiн.
Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 16 з 01.01.2022 р.:
	Стимулюючi платежi по орендi. Поправка уточнює iлюстративний приклад № 13 до МСФЗ (IFRS) 16 шляхом виключення прикладу урахування вiдшкодування, отриманого орендарем вiд орендодавця в якостi компенсацiї за понесенi витрати на полiпшення об'єкта оренди.
            Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): МСБО (IAS) 41 з 01.01.2022 р.:
Ефекти оподаткування при визначеннi справедливої вартостi. Поправка виключає вимогу IAS 41:22, яка вказує, що потоки грошових коштiв, пов'язанi з оподаткуванням, не включаються до розрахункiв справедливої вартостi бiологiчних активiв. Поправка призводить до вiдповiдностi IAS 41 i IFRS 13.
МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" з 01.01.2022 р.:
Поправки роз'яснюють критерiй у МСБО 1 для класифiкацiї зобов'язання як довгострокового: вимога до суб'єкта господарювання мати право вiдкласти погашення зобов'язання принаймнi на 12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Сутнiсть поправок:
"	уточнено, що зобов'язання класифiкується як довгострокове, якщо у органiзацiї є право вiдстрочити врегулювання зобов'язання щонайменше на 12 мiсяцiв, а право компанiї на вiдстрочку розрахункiв має iснувати на кiнець звiтного перiоду;
"	класифiкацiя залежить тiльки вiн наявностi такого права i не залежить вiд iмовiрностi того, чи планує товариство скористатися цим правом - на класифiкацiю не впливають намiри чи очiкування керiвництва щодо того, чи товариство  реалiзує своє право на вiдстрочку розрахункiв;
"	роз'яснення впливу умов кредитування на класифiкацiю  - якщо право вiдстрочити врегулювання зобов'язання залежить вiд виконання органiзацiєю певних умов, то дане право iснує на дату закiнчення звiтного перiоду тiльки в тому випадку, якщо органiзацiя виконала цi умови на дату закiнчення звiтного перiоду. Органiзацiя повинна виконати цi умови на дату закiнчення звiтного перiоду, навiть якщо перевiрка їх виконання здiйснюється кредитором пiзнiше; i роз'яснення вимог до класифiкацiї зобов'язань, якi товариство може або може погасити шляхом випуску власних iнструментiв власного капiталу.
        МСФЗ 17 Страховi контракти з 01.01.2022 р.:
o	Виключення деяких видiв договорiв зi сфери застосування МСФЗ 17
o	Спрощене подання активiв i зобов'язань, пов'язаних з договорами страхування в звiтi про фiнансовий стан
o	Вплив облiкових оцiнок, зроблених в попереднiх промiжних фiнансових звiтностях
o	Визнання i розподiл аквiзицiйних грошових потокiв
o	Змiна у визнаннi вiдшкодування за договорами перестрахування в звiтi про прибутки i збитки
o	Розподiл маржi за передбаченi договором страхування iнвестицiйнi послуги (CSM)
o	Можливiсть зниження фiнансового ризику для договорiв вхiдного перестрахування i непохiдних фiнансових iнструментiв
o	Перенесення дати вступу в силу МСФЗ 17, а також продовження перiоду звiльнення вiд застосування МСФЗ (IFRS) 9 для страхових компанiй до 1 сiчня 2023 року
o	Спрощений облiк зобов'язань по врегулюванню збиткiв за договорами, якi виникли до дати переходу на МСФЗ 17
o	Послаблення в застосуваннi технiк для зниження фiнансового ризику
Можливiсть визначення iнвестицiйного договору з умовами дискрецiйної участi в момент переходу на новий стандарт, нiж в момент виникнення договору
Керiвництво товариства оцiнює вплив змiнених стандартiв на її фiнансову звiтнiсть як несуттєвий.


3. Основнi принципи облiкової полiтики

3.1. Використання судження та оцiнок
Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд керiвництва формування суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування облiкової полiтики та на суми активiв, зобов'язань, доходiв i витрат, що вiдображаються у звiтностi, а також на розкриття iнформацiї про непередбаченi активи i зобов'язання. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.
Оцiнки i пов'язанi з ними припущення постiйно переглядаються. Змiни бухгалтерських оцiнок визнаються в тому перiодi, в якому цi оцiнки були переглянутi, а також у майбутнiх перiодах, якщо цi змiни здiйснюють на них вплив.
Далi представлена iнформацiя про суттєвi судження при застосуваннi облiкової полiтики, якi здiйснюють найбiльш значний вплив на суми, визнанi у фiнансових звiтах, та можуть бути пов'язанi зi значним ризиком iстотних коригувань балансової вартостi активiв та зобов'язань у наступному фiнансовому роцi.
Судження
"	Основнi засоби, закрiпленi на правi господарського вiдання
Деякi об'єкти основних засобiв були закрiпленi за товариством на правi господарського вiдання (Примiтка 5.1). Право господарського вiдання дозволяє володiти, користуватися i розпоряджатися майном, окрiм дiй з розпорядження майном, якi можуть призвести до вiдчуження такого майна. Товариство веде окремий облiк зазначених активiв, вiльно використовує їх у своїй господарськiй дiяльностi та несе ризик їх випадкового знищення або пошкодження. 
         Основнi припущення про майбутнє та iншi основнi джерела невизначеностi в оцiнках на звiтну дату, якi можуть послужити причиною суттєвих коригувань балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, розглядаються нижче. Допущення та оцiночнi значення ПрАТ "Кременчуцький завод дорожнiх машин" заснованi на вихiдних даних, якими воно володiло у своєму розпорядженнi на момент пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi. Однак поточнi обставини i припущення щодо майбутнього можуть змiнюватися внаслiдок ринкових змiн або непiдконтрольних пiдприємству обставин. 
         У процесi застосування облiкової полiтики, Керiвництво використовувало наступнi судження, що найбiльш iстотно впливають на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi.
"	Судження щодо запасiв
        Керiвництво оцiнює критерiї визнання запасiв на пiдставi аналiзу мети їх утримання, знаходження їх у процесi виробництва або продажу, призначення для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг. При проведеннi такого аналiзу до уваги беруться наступнi фактори: дата надходження запасiв, орiєнтовний термiн використання, оборотнiсть. У разi встановлення невiдповiдностi критерiям визнання приймається рiшення про створення резерву знецiнення запасiв. 
"	Судовi розгляди
       Керiвництво висуває суттєвi припущення при оцiнцi i вiдображеннi запасiв i ризику схильностi впливу умовних зобов'язань, пов'язаних з поточними судовими розглядами та iншими неврегульованими позовами, а також iншими умовними зобов'язаннями. При оцiнцi ймовiрностi задоволення позову проти компанiї або виникненнi матерiальних зобов'язань, а також при визначеннi вiрогiдних сум остаточних розрахункiв або зобов'язань необхiднi судження керiвництва. Через невизначенiсть, властиву процесу оцiнки, фактичнi витрати можуть вiдрiзнятися вiд початкових розрахункiв. Такi попереднi оцiнки можуть змiнюватися в мiру надходження нової iнформацiї, отриманої вiд внутрiшнiх фахiвцiв компанiї, якщо такi є, або вiд третiх сторiн, таких, як адвокати. Перегляд таких оцiнок може мати значний вплив на майбутнi результати операцiйної дiяльностi.
"	Зменшення корисностi основних засобiв
       При пiдготовцi складання фiнансової звiтностi Товариство оцiнює наявнiсть ознак можливого зменшення корисностi активiв. Така оцiнка передбачає застосування значних суджень. Управлiнський персонал при проведеннi тестiв на знецiнення не виявив ознак зменшення корисностi основних засобiв.
Оцiнки
"	Резерв  очiкуваних кредитних збиткiв
Управлiнський персонал товариства оцiнив резерв кредитних збиткiв, використовуючи найкращу доступну iнформацiю щодо кредитоспроможностi її покупцiв та замовникiв на дату балансу. Проте фактична можливiсть повернення дебiторської заборгованостi може вiдрiзнятися вiд оцiнок, зроблених управлiнським персоналом.
"	Оцiнки щодо строкiв корисного використання основних засобiв
  Суттєвi оцiнки управлiнського персоналу товариства необхiднi для визначення 
 майбутнiх строкiв корисного використання основних засобiв. Фактичнi строки корисного   використання    можуть вiдрiзнятися вiд оцiнки управлiнського персоналу товариства.
"	Можливiсть реалiзацiї вiдстрочених податкових активiв
        Вiдстроченi податковi активи визнаються в тiй мiрi, в якiй iснує висока ймовiрнiсть їх реалiзацiї, що залежить вiд формування достатнього прибутку до оподаткування у майбутньому. Припущення щодо формування прибутку до оподаткування в майбутньому залежать вiд оцiнок менеджмента стосовно майбутнiх грошових надходжень. Данi оцiнки залежать вiд оцiнок майбутнього цiноутворення та обсягiв реалiзацiї послуг, цiн на матерiали та операцiйних витрат. Судження також необхiднi для застосування податкового законодавства. Цi судження та оцiнки являються об'єктом впливу ризикiв та невизначеностей, отже iснує ймовiрнiсть того, що змiни обставин вплинуть на очiкування, що змiнить сумму вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов'язань, визнаних станом на звiтну дату. В такiй ситуацiї деякi чи всi суми визнаних вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань можуть потребувати коригування, результатом якого стане збiльшення чи зменшення чистого прибутку.
"	Оцiнка за справедливою вартiстю i її процедури
      Справедлива вартiсть визначається як цiна, яка була б отримана за продаж  активу, або сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки.
Оцiнка справедливої вартостi припускає, що операцiя продажу  активу або передачi зобов'язання вiдбувається або 
-	на головному ринку для цього  активу або зобов'язання; або 
-	за вiдсутностi головного ринку - на найсприятливiшому ринку для цього  активу або зобов'язання.
       Товариство має доступ до головного або найсприятливiшого ринку. Товариство оцiнює справедливу вартiсть активу або зобов'язання, користуючись припущеннями, якими користувалися б учасники ринку, складаючи цiну  активу або зобов'язання, та припускаючи, що учасники ринку дiють у своїх економiчних iнтересах. Оцiнка справедливої вартостi нефiнансового  активу враховує здатнiсть учасника ринку генерувати економiчнi вигоди шляхом найвигiднiшого та найкращого використання  активу або шляхом продажу його iншому учасниковi ринку, який використовуватиме цей актив найвигiднiше та найкраще. Товариство застосовує методики оцiнювання, якi вiдповiдають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, максимiзуючи використання доречних вiдкритих вхiдних даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних.
Всi активи та зобов'язання, справедлива вартiсть яких оцiнюється або розкривається у фiнансовiй звiтностi, класифiкуються в рамках описаної нижче iєрархiї справедливої вартостi на основi вихiдних даних найнижчого рiвня, якi є суттєвими для оцiнки справедливої вартостi в цiлому: 
Рiвень 1 - Цiни котирування (не скоригованi) на активних ринках на iдентичнi активи або зобов'язання 
Рiвень 2 - Моделi оцiнки, в яких суттєвi для оцiнки справедливої вартостi вихiднi данi, що вiдносяться до найнижчого рiвня iєрархiї, можна спостерiгати прямо або опосередковано;
Рiвень 3 - Моделi оцiнки, в яких суттєвих для оцiнки справедливої вартостi вихiдних даних, що вiдносяться до найнижчого рiвня iєрархiї, немає у вiдкритому доступi.
У випадку активiв i зобов'язань, якi переоцiнюються у фiнансовiй звiтностi на перiодичнiй основi, Товариство визначає необхiднiсть їх переведення мiж рiвнями iєрархiї, повторно аналiзуючи класифiкацiю (на пiдставi вихiдних даних найнижчого рiвня, якi є суттєвими для оцiнки справедливої вартостi в цiлому) на кiнець кожного звiтного перiоду.
Для цiлей розкриття iнформацiї про справедливу вартiсть Товариство класифiкувала активи та зобов'язання на основi їх характеру, притаманним їм характеристикам i ризикам, а також застосованого рiвня в iєрархiї справедливої вартостi, як зазначено вище.

   3.2. Облiкова полiтика щодо статей фiнансової звiтностi
3.2.1. Нематерiальнi активи
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог IAS 38 "Нематерiальнi активи". Визначаючи, згiдно з яким стандартом слiд розглядати актив, що об'єднує нематерiальнi i матерiальнi елементи, товариство застосовує судження, щоби оцiнити, який елемент є суттєвiшим. Наприклад, комп'ютерне програмне забезпечення для верстата, який управляється комп'ютером i не може функцiонувати без цього конкретного програмного забезпечення, є невiддiльною частиною пов'язаного з ним апаратного забезпечення, тому його розглядають як основний засiб. Так само оцiнюють операцiйну систему комп'ютера. В тих випадках коли програмне забезпечення не є невiддiльною частиною пов'язаного з ним основного засобу, то його розглядають як нематерiальний актив. Товариство визнає iдентифiкований актив, якщо вiн: 
а) може бути вiдокремлений, тобто його можна вiдокремити або вiддiлити вiд суб'єкта господарювання i продати, передати, лiцензувати, здати в оренду або обмiняти iндивiдуально або разом з пов'язаним з ним контрактом, iдентифiкованим активом чи зобов'язанням, незалежно вiд того, чи має суб'єкт господарювання намiр зробити це, або
б) виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть вони бути переданi або вiдокремленi вiд суб'єкта господарювання або ж вiд iнших прав та зобов'язань.
         Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопиченого збитку вiд знецiнення.
Товариство розподiляє нематерiальнi активи по групам:
- програмне забезпечення;
- права користування природними ресурсами.
        Амортизацiя нематерiальних активiв з обмеженим строком корисного використання розраховується лiнiйним методом протягом цього термiну таким чином:

Групи нематерiальних активiв	Залишковi термiни експлуатацiї, роки
програмне забезпечення	3-10
права користування природними ресурсами	2-10

         Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв з обмеженим строком корисного використання визначаються у звiтi про прибутки i збитки в тiй категорiї витрат, яка вiдповiдає функцiї нематерiальних активiв, i вiдносяться до адмiнiстративних витрат. 
        Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється на щомiсячнiй основi. Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання Витрати на дослiдження вiдносяться на витрати в перiодi їх виникнення.

3.2.2. Основнi засоби
       Визнання, оцiнка, представлення та розкриття основних засобiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог IAS 16 "Основнi засоби".
Для облiку та складання звiтностi основнi засоби подiляються на наступнi класи (групи):
- будiвлi;
- машини та обладнання;
- транспортнi засоби;
- оснащення;
- iншi основнi засоби.
      Одиницею облiку основних засобiв є iнвентарний об'єкт. Iнвентарним об'єктом основних засобiв визнається об'єкт з усiма пристосуваннями i приладдям або окремий конструктивно вiдокремлений предмет, призначений для виконання певних самостiйних функцiй, або ж вiдокремлений комплекс конструктивно зчленованих предметiв, що становлять єдине цiле i призначений для виконання певної роботи.
Первiсна оцiнка об'єктiв всiх груп основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю, що включає цiну придбання (у т.ч. 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, зобов'язання за якими товариство на себе бере.
Товариство, станом на 01.01.2012 року (дату переходу на МСФЗ) використало iсторичну вартiсть основних засобiв, як доцiльну собiвартiсть основних засобiв.  Строк корисного використання основних засобiв визначається з точки зору передбачуваної корисностi активу.
       Амортизацiя основних засобiв розраховується лiнiйним методом протягом оцiночного строку корисного використання активiв таким чином:

Групи основних засобiв	Залишковi термiни експлуатацiї, роки
Будинки та споруди	5-50
Машини та обладнання	5-10
Транспортнi засоби	5-15
Iнструменти, прилади, iнвентар	5-8
Iншi основнi засоби	3-15

Амортизацiя за всiма групами основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Термiн корисного використання та метод амортизацiї переглядаються один раз на рiк. Амортизацiя основного засобу починається, коли вiн стає придатним для використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу (або включають до лiквiдацiйної групи, яку класифiкують як утримувану для продажу) згiдно з МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняють визнання активу.     
До об'єктiв соцiальної сфери на пiдприємствi вiдносяться:  база вiдпочинку "Дубки" та культурно-спортивний комплекс (будинок культури). Цi об'єкти утримуються для отримання прибутку та вирiшення соцiально-культурних питань працiвникiв товариства.

3.2.3. Iнвестицiйна нерухомiсть 
Iнвестицiйна нерухомiсть - це нерухоме майно, яким товариство володiє для здобуття доходу вiд здачi його в оренду або вiд збiльшення його вартостi, або для обох цих цiлей. Первiсна оцiнка проводиться за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Подальша оцiнка здiйснюється за моделлю iсторичної вартостi. 
Критерiї, що застосовуються товариством для вiддiлення iнвестицiйної нерухомостi вiд нерухомостi, зайнятою власником (основнi засоби):
-	частку, яка утримується з метою отримання орендної плати або для 
збiльшення капiталу, та частку, яка утримується для використання в основнiй дiяльностi товариства, можна продати окремо;
-	якщо такi частки не можна продати окремо, нерухомiсть є iнвестицiйною 
нерухомiстю, якщо тiльки незначна, не бiльше 30%, її частка утримується для використання в основнiй дiяльностi.

3.2.4. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї  
Незавершеними капiтальними iнвестицiями є вартiсть основних засобiв, будiвництво яких ще не завершене. Незавершене капiтальне будiвництво включає вартiсть будiвельних робiт, суму iнжинiрингових робiт, iншi прямi витрати та загальновиробничi витрати. В фiнансовiй звiтностi вiдображається у складi основних засобiв.
По закiнченню будiвництва актив буде переведено у вiдповiдну групу основних засобiв. Незавершене будiвництво активiв, якi призначенi для продажу, вiдображається в складi запасiв.
Незавершене будiвництво iнвестицiйної нерухомостi  в фiнансовiй звiтностi вiдображається як iнвестицiйна нерухомiсть.

3.2.5. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 
Облiковою полiтикою товариства передбачено, що iнвестицiї в асоцiйованi компанiї облiковуються за собiвартiстю. Асоцiйованою компанiєю є компанiя, на яку товариство здiйснює суттєвий вплив, як правило, така ситуацiя передбачає володiння вiд 20% до 50% прав голосу.
Товариство втрачає суттєвий вплив на об'єкт iнвестування, коли воно втрачає повноваження брати участь у прийняттi рiшень щодо фiнансових та операцiйних полiтик цього об'єкта iнвестування. Втрата суттєвого впливу може вiдбуватися зi змiною або без змiни абсолютних чи вiдносних прав власностi. У разi втрати суттєвого впливу товариство оцiнює i визнає iнвестицiї за справедливою вартiстю. Рiзниця мiж балансовою вартiстю iнвестицiї на момент втрати суттєвого впливу i її справедливою вартiстю визнаються в складi прибуткiв чи збиткiв. Якщо частка товариства в збитках асоцiйованої компанiї рiвна або перевищує її частку в цiй асоцiйованiй компанiї, товариство не визнає подальшi збитки, крiм випадкiв, коли вона узяла на себе зобов'язання або здiйснила платежi вiд iменi асоцiйованої компанiї.

3.2.6. Запаси 
      Визнання, оцiнка, представлення та розкриття запасiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог IAS 2 "Запаси". Для цiлей облiку Товариство застосовує наступну класифiкацiю запасiв: 
- виробничi запаси, iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг;
- незавершене виробництво;
- готова продукцiя, яка утримується для продажу у звичайному ходi бiзнесу.
       Запаси на дату складання фiнансової звiтностi оцiнюються за вартiстю придбання.
При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж, або у разi iншого вибуття, їх списання з балансу товариства здiйснюється за таким методом: 
-	при вiдпуску запасiв у виробництво, для виконання робiт, надання послуг i реалiзацiї готової продукцiї - метод конкретної iдентифiкацiї їх iндивiдуальної собiвартостi; 
-	у разi продажу товарiв i нелiквiдних матерiалiв - метод конкретної iдентифiкацiї їх iндивiдуальної собiвартостi; 
-	при продажу великогабаритних товарiв, що мають номер заводу-виробника  -  метод конкретної iдентифiкацiї їх iндивiдуальної собiвартостi. 
Вiднесення постiйних виробничих накладних витрат на витрати на переробку розподiляются вiдповiдно бази розподiлу заробiтної плати. Нерозподiленi накладнi витрати визнаються як витрати в перiодi виникнення (з включенням до реалiзованої собiвартостi). До собiвартостi запасiв включаються витрати з розробки продуктiв для конкретних клiєнтiв. Собiвартiсть iнших запасiв визначається з використанням iдентифiкованого методу.

3.2.7. Необоротнi активи, утриманi для продажу, та припинена дiяльнiсть  
Необоротнi активи, утримуванi для продажу та групи вибуття визнаються в тому випадку, коли товариство не використовує їх в господарськiй дiяльностi, керiвництво має твердi намiри їх продати протягом одного року з дати класифiкацiї, ймовiрнiсть продажу висока, актив чи група можуть бути негайно проданi в поточному станi. Необоротнi активи, утримуванi для продажу та групи вибуття оцiнюються по найменшiй з двох величин - балансовiй вартостi чи справедливiй вартостi за виключенням затрат на продаж. 
Доходи та витрати вiд припиненої дiяльностi облiковуються окремо вiд доходiв та витрат вiд дiяльностi, що продовжується. Результат, за виключенням податкiв, вiдображається в звiтi про сукупнi доходи та витрати.
Основнi засоби та нематерiальнi активи, якi класифiкуються як необоротнi активи, утримуванi для продажу, не амортизуються. 

3.2.8. Оренда
       Оренда, за умовами якої товариство  приймає практично всi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням, класифiкується як фiнансова оренда. При первiсному визнаннi орендований актив оцiнюється за сумою, меншою з двох вартостей - за справедливою вартiстю або за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Пiсля первiсного визнання актив враховується вiдповiдно до облiкової полiтики, яка застосовується до даного активу.
        Активи, орендованi на умовах операцiйної оренди, визнаваються у звiтi про фiнансовий стан товариства. 
        Оренда, за якою товариство не передає всi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на орендований актив, класифiкується як операцiйна оренда. Початковi прямi витрати, понесенi при укладеннi договору операцiйної оренди, включаються до балансової вартостi активу та списуються протягом строку оренди пропорцiйно до доходу вiд оренди. Умовнi оренднi платежi визнаються як дохiд у перiодi в якому вони були отриманi.

3.2.9. Знецiнення нефiнансових активiв
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття знецiнення нефiнансових активiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог IAS 36 "Знецiнення активiв". Термiн служби визначається як передбачуваний перiод використання активу товариством, за виключенням випадкiв, коли є можливiсть з достатньою мiрою надiйностi iдентифiкувати число одиниць продукцiї чи подiбних одиниць, яку товариство очiкує отримати в результатi використання активу.
На кожну промiжну та рiчну звiтну дату товариство визначає, чи є ознаки можливого знецiнення активу. Якщо такi ознаки мають мiсце або якщо потрiбне проведення щорiчної перевiрки активу на зменшення корисностi, товариство проводить оцiнку очiкуваного вiдшкодування активу. Збитки вiд знецiнення триваючої дiяльностi (включаючи знецiнення запасiв) визнаються в Примiтках до Звiту про прибуток або збиток та iнший сукупний прибуток в складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiї знецiненого активу, за винятком ранiше переоцiнених об'єктiв нерухомостi, коли переоцiнка була визнана у складi iншого сукупного доходу. У цьому випадку збиток вiд знецiнення також визнається у складi iншого сукупного доходу в межах суми ранiше проведеної переоцiнки.

3.2.10. Компоненти грошових коштiв та еквiвалентiв грошових коштiв
Грошовi кошти включають кошти на розрахунковому рахунку, в касi та депозити до запитання.
Еквiваленти грошових коштiв являють собою високолiквiднi iнвестицiї (у тому числi депозити на строк до трьох мiсяцiв), легко оборотнi в заздалегiдь вiдомi суми грошових коштiв i пiдданi незначному ризику змiни їх вартостi.
Довгостроковi банкiвськi кредити розглядаються як фiнансова дiяльнiсть. Короткостроковi банкiвськi кредити розглядаються як операцiйна дiяльнiсть. Банкiвськi овердрафти включаються до складу грошових коштiв. Виплаченi вiдсотки за короткостроковими кредитами класифiкуються як рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Отриманi вiдсотки за короткостроковими депозитами класифiкуються як рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Виплаченi дивiденди класифiкуються як рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi. Отриманi дивiденди класифiкуються як рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi.
            Потоки грошових коштiв, якi виникають у зв'язку з податками на прибуток, класифiкуються як рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за винятком випадкiв, коли iснує практична можливiсть i вони можуть бути iдентифiкованi з результатами фiнансової або iнвестицiйної дiяльностi.

3.2.11. Фiнансовi iнструменти
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття iнформацiї щодо фiнансових iнструментiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог IAS 32 "Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї", IAS 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", IFRS 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї", IFRS 9 "Фiнансовi iнструменти". Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у своєму Звiтi про фiнансовий стан тiльки тодi, коли стає стороною договiрних умов iнструменту.
            Дебiторська заборгованiсть у Звiтi про фiнансовий стан представляється на нетто-основi, тобто за вирахуванням резерву кредитних збиткiв. Резерв кредитних збиткiв розраховується на пiдставi аналiзу платоспроможностi кожного дебiтора на iндивiдуальнiй основi. Перiодичнiсть iнвентаризацiї резерву - на кожну дату промiжної фiнансової звiтностi.
Списання безнадiйної дебiторської заборгованостi проводиться за рахунок сформованого резерву знецiнення (у випадках списання безнадiйної дебiторської заборгованостi, по якiй резерв не формується - за рахунок прибуткiв i збиткiв). При списаннi товарної дебiторської заборгованостi, визнаної безнадiйною, витрати класифiкуються як збутовi. При списаннi дебiторської заборгованостi по розрахунках, визнаної безнадiйною, витрати класифiкуються як iншi операцiйнi.

3.2.12. Витрати за позиками
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття витрат за позиками здiйснюється у вiдповiдностi до вимог IAS 23 "Витрати за позиками". Тривалим перiодом часу для пiдготовки активу до використання вiдповiдно до намiрiв Товариства або до продажу вважається перiод, що перевищує 12 мiсяцiв. 
Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом активу, який обов'язково потребує тривалого перiоду часу для його пiдготовки до використання, вiдповiдно до намiрiв Товариства, або до продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi такого активу. Усi iншi витрати за позиками вiдносяться на витрати в тому звiтному перiодi, в якому вони були понесенi. Витрати за позиками мiстять у собi виплату вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi товариством у зв'язку з позиковими коштами.

3.2.13.  Виручка
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття виручки здiйснюється у вiдповiдностi до вимог IAS 15 "Виручка за договорами з клiєнтами".
Виручка вiд продажу готової продукцiї i товарiв визнається, коли iстотнi ризики та вигоди вiд володiння переходять до покупця. Час переходу iстотних ризикiв та вигод визначається умовами Iнкотермс-2010. При реалiзацiї готової продукцiї та товарiв на внутрiшньому ринку прiоритетним є передача iстотних ризикiв i вигiд при вiдвантаженнi. При реалiзацiї готової продукцiї та товарiв на зовнiшньому ринку прiоритетним є передача iстотних ризикiв i вигiд при перетинi державного кордону України.
Виручка вiд надання послуг з оренди визнається прямолiнiйним методом, виходячи зi строкiв оренди. 
Виручка вiд надання послуг (за винятком послуг з  оренди) визнається по стадiї завершеностi операцiї (методом вiдсотка виконання). Стадiя завершеностi операцiї (вiдсоток виконання) визначається шляхом актування.
Визнання виручки вiд виконання довгострокових договорiв здiйснюється виходячи зi стадiї завершеностi робiт. Стадiя завершеностi робiт оцiнюється як вiдсоток понесених до звiтної дати витрат в загальнiй розрахунковiй сумi витрат за кожним договором. Якщо фiнансовий результат вiд договору не може бути достовiрно оцiнений, виручка визнається тiльки в межах суми понесених витрат, якi можуть бути вiдшкодованi.
Проценти визнаються в якостi фiнансових доходiв за методом ефективної ставки вiдсотка. 
Для кожного зобов'язання щодо виконання, товариство визначає на момент укладення договору, чи задовольнить вона це зобов'язання щодо виконання з плином часу, чи ж вона задовольнить це зобов'язання щодо виконання у певний момент часу. Якщо товариство не задовольнить зобов'язання щодо виконання з плином часу, то це зобов'язання щодо виконання задовольняється у певний момент часу.
Контроль над активом означає здатнiсть керувати використанням активу та отримувати практично всю решту вигiд вiд нього. Контроль включає в себе спроможнiсть заборонити iншим суб'єктам господарювання керувати використанням активу та отримувати вигоди вiд нього. Вигоди вiд активу - це потенцiйнi грошовi потоки (надходження грошових коштiв або економiя грошових коштiв, якi вибувають), якi можуть бути отриманi безпосередньо чи опосередковано багатьма способами, наприклад, шляхом:
a) використання активу для виробництва товарiв або надання послуг (у тому числi державних послуг);
б) використання активу для пiдвищення вартостi iнших активiв;
в) використання активу для погашення зобов'язання або зменшення витрат; 
г) продажу або обмiну активу;
г) надання активу у заставу як забезпечення позики;
д) утримання активу.
Визнання доходу за договорами з клiєнтами проходить за наступною моделлю iз п'яти крокiв:
Крок 1: Iдентифiкацiя договору;
Крок 2: Iдентифiкацiя зобов'язань, що пiдлягають виконанню в рамках договору;
Крок 3: Визначення цiни операцiї;
Крок 4: Розподiл цiни операцiї на зобов'язання, що пiдлягають виконанню;
Крок 5: Визнання виручки.

3.2.14.  Податок на прибуток
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття податку на прибуток здiйснюється у вiдповiдностi до вимог IAS 12 "Податки на прибуток".
Податковi активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток за поточний перiод оцiнюються за сумою, передбачуваною до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується шляхом визначення тимчасових рiзниць на звiтну дату мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi, складеної за МСФЗ.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiнюються з використанням ставок податку, чинних на кiнець звiтного перiоду.
Розрахунок зобов'язань i сплата податку на прибуток здiйснюється вiдповiдно до вимог Податкового кодексу України.

3.2.15. Податок на додану вартiсть (ПДВ)
Податок на додану вартiсть нараховується за ставкою 20% при продажу товарiв, робiт та послуг на територiї України та 0% при експортi готової продукцiї. Зобов'язання платника податку з податку на додану вартiсть дорiвнює загальнiй суми, акумульованiй за звiтний перiод, i виникає на дату вiдвантаження товарiв, виконання робiт, надання послуг покупцю або на дату отримання оплати вiд покупця, в залежностi вiд того, що вiдбувається ранiше. Вхiдний ПДВ визнається у момент реєстрацiї податкової накладної з ПДВ вiдповiдно до встановленого порядку в Єдиному реєстрi податкових накладних. Вхiдний ПДВ, сплачений товариством при закупцi товарiв або послуг, пiдлягає вiдшкодуванню з державного бюджету в повному обсязi, якщо це стосується операцiй, якi пiдлягають оподаткуванню ПДВ.
Додатне значення рiзницi мiж зобов'язаннями з ПДВ та вхiдним ПДВ перераховується до державного бюджету. ПДВ, який стосується продажiв та закупiвель, визнається у балансi згорнуто i показується як актив або зобов'язання в сумi, вiдображенiй у декларацiях з ПДВ. В iнших випадках ПДВ вiдображається розгорнуто.
Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть (ПДВ), крiм таких випадкiв:
"	ПДВ, що виникає при придбаннi активiв чи послуг, не пiдлягає вiдшкодуванню податковими органами. В такому випадку ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина витратної статтi, залежно вiд обставин;
"	дебiторська i кредиторська заборгованiсть, що вiдображається з урахуванням суми ПДВ.
Чиста сума податку на додану вартiсть, що пiдлягає вiдшкодуванню податковими органами або сплачується їм, включається до дебiторської або кредиторської заборгованостi, вiдображеної у звiтi про фiнансовий стан.

3.2.16. Виплати працiвникам
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття всiх виплат працiвникам, крiм тих, в яких застосовується МСФЗ (IFRS) 2 "Платiж на основi акцiй", здiйснюється у вiдповiдностi до вимог IAS 19 "Виплати працiвникам".
          Виплати працiвникам включають:
            1) короткостроковi виплати працiвникам:
  а) основна заробiтна плата;
  б) додаткова заробiтна плата;
  в)  внески на соцiальне забезпечення;
  г)  оплачувана щорiчна вiдпустка (у т.ч. компенсацiя за невикористану вiдпустку);
  д)  стимулюючi доплати;
  е) участь у прибутку та премiї;
 є) компенсацiйнi виплати;
2) винагороди пiсля закiнчення трудової дiяльностi;
3) iншi довгостроковi виплати працiвникам;
4) вихiднi допомоги (при скороченнi штатiв).
	Працiвники надають Пiдприємству послуги на основi повного робочого дня, часткової зайнятостi, на постiйнiй, разовiй або тимчасовiй основi. 
Забезпечення вiдшкодування витрат на виплату i доставку пiльгових пенсiй стосується державної пенсiйної програми з визначеними виплатами. Товариство зобов'язане компенсувати державi суми пенсiйних виплат, якi визначенi законодавством України i здiйснюються державою працiвникам, якi працювали протягом певного часу у шкiдливих умовах, що визначаються нормативно-правовими актами. Цi працiвники мають право виходу на пенсiю до досягнення пенсiйного вiку, визначеного законодавством. Пенсiйнi зобов'язання погашаються за рахунок коштiв, одержаних вiд операцiйної дiяльностi. Для фiнансування цих зобов'язань не видiляються спецiальнi активи програми.
Чиста сума зобов'язання щодо державної пенсiйної програми з визначеними виплатами розраховується шляхом оцiнки суми майбутнiх виплат, зароблених працiвниками в поточному та попереднiх перiодах за наданi ними послуги. Сума цих виплат дисконтується для визначення їх приведеної вартостi. Ставка дисконту визначається з використанням рiзних джерел iнформацiї, у тому числi на основi прибутковостi на звiтну дату за державними облiгацiями i високоякiсними корпоративними довгостроковими облiгацiями.
IAS 19 "Виплати працiвникам" передбачає, для здiйснення розрахункiв,  користуватись послугами  квалiфiкованого актуарiя з використанням методу прогнозованої умовної одиницi. Актуарний прибуток та збитки, гранична величина активiв та дохiд внаслiдок переоцiнки активiв програми негайно визнаються у звiтах про фiнансовий стан та про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд у тому перiодi, до якого вони належать. Процентнi витрати розраховуються на основi чистого зобов'язання за пенсiйним забезпеченням з використанням ставки дисконтування. Товариство визнає зобов'язання та витрати з виплати пенсiй на найбiльш ранню з наступних дат: коли товариство бiльш не може анулювати пропозицiю щодо виплати цих сум i коли товариство визнає витрати на реструктуризацiю.
Окрiм того на пiдприємствi є пенсiйна програма, що фiнансується за рахунок товариства, пiд яку створюється окреме забезпечення одноразових виплат у зв'язку з виходом на пенсiю.
Товариство одноразово виплачує спiвробiтникам, якi виходять на пенсiю та мають тривалий стаж роботи на Пiдприємствi, суми у розмiрi, що не перевищує двадцяти мiсячних окладiв, залежно вiд тривалостi стажу роботиi. Для фiнансування цих зобов'язань не видiляються спецiальнi активи програми.
      Чисте зобов'язання за цими виплатами розраховується iз застосуванням принципiв облiкової полiтики, якi застосовуються до розрахунку зобов'язань щодо державної пенсiйної програми з визначеними виплатами. 
      Розрахувати забезпечення пiд виплату пiльгових пенсiй товариство самостiйно не в силах, облiковою полiтикою ПрАТ "Кредмаш" не передбачено створення забезпечення пiд такi витрати.

3.2.17. Забезпечення
Забезпечення визнається тодi, коли товариство має теперiшнє зобов'язання (юридичне або конструктивне) внаслiдок минулої подiї, та iснує ймовiрнiсть, що для погашення зобов'язання знадобиться вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума зобов'язання може бути достовiрно оцiнена. Коли вплив змiни вартостi грошей у часi є суттєвим, сума забезпечення визначається шляхом дисконтування iз застосуванням ставки дисконту до оподаткування, що вiдображає ризики  властивi певному зобов'язанню. При застосуваннi дисконтування, збiльшення суми забезпечення, що вiдображає проходження часу, визнається як фiнансовi витрати.
            Резерви
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття iнформацiї щодо резервiв, умовних зобов'язань i умовних активiв здiйснюється вiдповiдно до вимог IAS 37 "Резерви, умовнi зобов'язання та умовнi активи", IAS 18 "Виручка", IAS 19 "Виплати працiвникам".
Товариство  формує резерви:
 -       резерв на гарантiйне обслуговування;
-   витрат на виплати працiвникам (з урахуванням вимог IAS 19 "Виплати працiвникам".
-          резерв знецiнення запасiв.
Згiдно з чинним законодавством товариство надає стандартнi гарантiї на проведення ремонту по усуненню дефектiв проданих виробiв, якi iснували на момент продажу. Такi гарантiї типу "гарантiя-вiдповiднiсть" враховуються згiдно МСФО (IAS) 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи".
Товариство не визнає умовнi активи i зобов'язання, а розкриває щодо них iнформацiю в Примiтках до фiнансової звiтностi.
           
 3.2.18.  Вплив змiн обмiнних курсiв валют
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття iнформацiї про операцiї в iноземнiй валютi здiйснюється у вiдповiдностi до вимог IAS 21 "Вплив змiн обмiнних курсiв валют".
При первiсному визнаннi операцiя в iноземнiй валютi враховується у функцiональнiй валютi iз застосуванням до суми в iноземнiй валютi поточного обмiнного курсу iноземної валюти на функцiональну станом на дату операцiї. 
Поточний обмiнний курс - обмiнний курс валют Нацiонального банку України.  Курсовi рiзницi, що виникають на дату фiнансової звiтностi, визнаються у складi iнших доходiв i витрат, або у складi iншого сукупного прибутку, якщо прибуток або збиток вiд статтi, що викликала появу курсових рiзниць, визнається у складi iншого сукупного прибутку. 
        У 2020 та 2019 роках курси обмiну гривнi до основних валют, встановленi Нацiональним банком України, були наступними:

Валюта	Курс на дату	Курс на дату	Курс на дату
	16.02.2021	31.12.2020	31.12.2019
Гривна/1 росiйський рубль	0,3814	0,3782	0,3816
Гривня/1 долар	27,9671	28,2746	27,68830
Гривна/ 1 евро	33,9297	34,7396	31,7141

   3.2.19.  Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття iнформацiї про вiдносини та операцiї з пов'язаними сторонами, та залишках за такими операцiями, включаючи зобов'язання, здiйснюється у вiдповiдностi до вимог IAS 24 "Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони".
        Згiдно IAS 24 пов'язаними сторонами вважаються:
1) Фiзична особа, якщо така особа:
"	контролює суб'єкт господарювання, що звiтує, або здiйснює спiльний контроль над ним;
"	має суттєвий вплив на дане товариство;
"	є членом провiдного управлiнського персоналу товариства, що звiтує, або материнського товариства суб'єкта господарювання, що звiтує.
2) Близькi родичi фiзичної особи ? члени родини, якi, за очiкуванням, можуть впливати на таку особу або перебувати пiд її впливом при здiйсненнi операцiй iз товариством та охоплюють:
"	дiтей та чоловiка/дружину або спiвмешканця такої фiзичної особи;
"	дiтей чоловiка/дружини або спiвмешканця такої фiзичної особи;
"	утриманцiв такої фiзичної особи або чоловiка/дружини або спiвмешканця такої фiзичної особи.
3) Суб'єкт господарювання, якщо виконується будь-яка з таких умов:
"	якщо вiн є членом однiєї групи з товариством, що звiтує. Тобто є його материнським товариством, дочiрнiм товариство або дочiрнiм товариством пiд спiльним контролем;
"	суб'єкт господарювання перебуває пiд контролем або спiльним контролем однiєї з названих вище осiб;
"	якщо товариства прямо чи опосередковано є асоцiйованими або спiльними.
У разi проведення  операцiй  з пов'язаними сторонами, Товариство вiдображає цi операцiї  на пiдставi ринкових цiн. За  вiдсутностi активного ринку для таких операцiй для того, щоб визначити, чи здiйснювалися операцiї за ринковими або неринковими процентними ставками, використовуються професiйнi судження. Пiдставою  для судження є цiноутворення на аналогiчнi види операцiй з непов'язаними сторонами та аналiз ефективної процентної ставки.

3.2.20.  Прибуток на акцiю 
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття  iнформацiї щодо прибутку на акцiю здiйснюється вiдповiдно до вимог IAS 33 "Прибуток на акцiю". У складi капiталу Товариства виключно звичайнi акцiї. Для цiлей розрахунку базового прибутку на акцiю за кiлькiсть звичайних акцiй приймається середньозважена кiлькiсть звичайних акцiй, що перебували в обiгу у звiтному перiодi. Акцiї включаються до розрахунку середньозваженої кiлькостi акцiй з моменту, коли володiння ними дозволяє отримати  вiдшкодування (тобто з дня їх випуску).

3.2.21. Фiнансовi доходи 
Фiнансовi доходи включають процентний дохiд з iнвестованих коштiв. Процентний дохiд визнається у мiру нарахування в прибутку з використанням методу ефективної ставки вiдсотка.

4.	Iнформацiя за сегментами
Керiвництво визначило єдиним операцiйним сегментом реалiзацiю продукцiї машинобудування. Товариство здiйснює свою дiяльнiсть у рамках одного 
географiчного сегмента на територiї України.
У цiлях управлiння, товариство роздiлено на бiзнес-пiдроздiли, виходячи з послуг, що надаються, i складається з таких шести звiтних операцiйних сегментiв:
"	Сегмент "Машинобудування" включає основну дiяльнiсть товариства з виробництва асфальто- i грунтозмiшувальних установок, запасних частин, вузлiв та агрегатiв до них, автоцистерн для перевезення свiтлих нафтопродуктiв, комбiнованих дорожнiх машин рiзного призначення, автобiтумовозiв, автогудронаторiв, причiп-цистерн рiзної мiсткостi, товарiв народного споживання, чавунного, сталевого та кольорового литва; 
"	Сегмент "Оренда" включає в себе послуги з  надання в оренду нежитлових примiщень;
"	Сегмент "Iнша дiяльнiсть" включає в себе всi послуги харчування, що надаються персоналу товариства,  послуги будинку культури, громадськi послуги та послуги з надання лiтнього вiдпочинку для дiтей шкiльного вiку.
Управлiнський персонал здiйснює монiторинг операцiйних результатiв дiяльностi кожного з пiдроздiлiв окремо для цiлей прийняття рiшень про розподiл ресурсiв i оцiнки результатiв їх дiяльностi та не здiйснює монiторинг балансiв активiв та зобов'язань вiдповiдних сегментiв, оскiльки такi суми презентуються управлiнському персоналу на не регулярнiй основi. Результати дiяльностi сегментiв оцiнюються на основi їх операцiйного прибутку або збиткiв, їх оцiнка здiйснюється вiдповiдно до оцiнки операцiйного прибутку або збиткiв в управлiнськiй звiтностi, що вiдрiзняються вiд консолiдованої фiнансової звiтностi, пiдготовленої вiдповiдно до МСФЗ, оскiльки вона базується на даних, що не враховують вплив деяких МСФЗ коригувань, якi можуть вважатися необхiдними для приведення управлiнської звiтностi у вiдповiднiсть до фiнансової звiтностi за МСФЗ. 
Практично всi операцiйнi активи товариства знаходяться на територiї України, а бiльшiсть продукцiї, що виробляеться товариством, продається в країнi ближнього зарубiжжя.
Доходи сегмента являють собою доходи, що безпосередньо можуть бути вiднесенi до сегмента, враховуючи як продаж зовнiшнiм покупцям, так i операцiї з iншими сегментами. Доходи сегмента не включають:
"	процентнi доходи;
"	доходи вiд курсових рiзниць;
"	доходи вiд вибуття, змiни справедливої вартостi та зменшення вiд переоцiнки активiв/доходiв вiд сторнування попередньо визнаного зменшення;
"	доходи вiд вибуття основних засобiв;
"	iншi доходи.
Витрати сегмента являють собою витрати, якi безпосередньо можуть бути вiднесенi на дiяльнiсть даного сегменту, та витрати, якi можуть бути розподiленi на систематичнiй основi, з урахуванням витрат, що пов'язанi як з продажем зовнiшнiм покупцям, так i операцiями з iншими сегментами. 
Операцiйний результат сегмента розраховується як рiзниця мiж доходами сегмента i витратами сегмента. Цiни по операцiям мiж операцiйними сегментами встановлюються на комерцiйнi основi, аналогiчно операцiям з третiми сторонами.






 
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року	Машинобудування	Оренда	Iншi послуги	Нерозподiленi статтi	Всього
	Звiтний рiк	Минулий рiк	Звiтний рiк	Минулий рiк	Звiтний рiк	Минулий рiк	Звiтний рiк	Минулий рiк	Звiтний рiк	Минулий рiк
Дохiд вiд операйної дiяльностi звiтних сегментiв	1 121 971
	985 063	1 037	1 294	2 304	12 216	0	0	1 125 512	998 973
              з них	 	 	 	 			 	 		 
доходи вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)  зовнiшним покупцям	1 084 636	967 622	 	 	2 128	2 382	 	 	1 086 774	970 004
Всього доходи вiд реалiзацiї	 	 	 	 			 	 		 
              iншим звiтним сегментам	37 335	17 441	1 037	1 294	366	10 234	 	 	38 738	28 969
 iншi операцiйнi доходи	4 189	3 311	 	 	 	 	 	 	4 189	3 311
Фiнансовi доходи звiтних сегментiв	 27 222	 3 076	 	 	 	 	 	 	27 222	3 076 
               з них	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 iншi фiнансовi доходи	27 222	3 076	 	 	 	 	 	 	27 222	3 076
   iншi доходи	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Всього доходiв звiтних сегментiв	1 153 382	991 450	1 037	1 294	2 504	12 616	 	 	1 156 923	1 005 360
Всього доходiв товариства	1 153 382	991 450	1 037	1 294	2 504	12 616	0	0	1 156 923	1 005 360
2. Витрати звiтних сегментiв	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
              з них	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
собiвартiсть  реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)  зовнiшним покупцям	931 544	825 344	 	 	2 704	1 632	 	 	934 248	828 677
iншим звiтним сегментам	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Адмiнiстративнi витрати	74 463	64 215	 	 	 	 	 	 	74 463	64 215
Витрати на збут	17 725	18 219	 	 	 	 	 	 	17 725	18 219
Iншi операцiйнi витрати	32 497	24 741	629	998	5 216	15 515	 	 	38 342	39 953
Фiнансовi витрати iнших сегментiв	436	27	 	 	 	 	 	 	436	27
 Iншi витрати	7 060	17 967	 	 	 	 	 	 	7 060	17 967
Всього витрат звiтних сегментiв	1 063 725	950 513	629	998	7 920	17 147	0	0	1 072 274	968 658
Нерозподiленi витрати	 	 	 	 	 	 	15 513	6 937	15 513	6 937
Всього витрат товариства	1 063 725	950 513	629	998	7 920	17 147	15 513	6 937	1 087 787	975 595
3. Фiнансовий результат дiяльностi сегмента	89 657	40 937	408	296	-(5 416)	(4 531)	(15   513)	-6 937	69 136	
29 765
4. Фiнансовий результат дiяльностi пiдприємств	89 657	40 937	408	296	95 416)	(4 531)	(15 513)	-6 937	69 136	29 765
5. Активи звiтних сегментiв	642 117	570 409	 	 	 	 	 		642 117	570 409
               з них		 	 	 	 	 	 	 	 	 
необоротнi активи	101   619	109 473	 	 	 	 	 	 	101   619	109 473
оборотнi активи	540 498	460 936	 	 	 	 	 	 	540 498	460 936
6. Зобов'язання звiтних сегментiв	128 917	107 550	 	 	 	 	 	 	128 917	107 550
               з них		 	 	 	 	 	 	 	 	 
непоточнi зобовязання	3572	3 945	 	 	 	 	 	 	3572	3 945
поточнi зобов'язання	125 345	103 605	 	 	 	 	 	 	125 345	103 605
7. Капiтальнi iнвестицiї	14 695	10 972	 	 	 	 	 	 	14 695	10 972
8. Амортизацiя необоротних активiв	15 609	15 777	 	 	 	 	 	 	15 609	15 777
 
5. Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi поданi у фiнансовiй звiтностi

5.1. Нематерiальнi активи
Структура нематерiальних активiв  станом на 31.12.2020 р.
	Програмне забезпечення	Права користування земельною дiлянкою	Разом
Первiсна вартiсть 

На 31 грудня 2018	3 644	 	3 644
Придбання	464	3 655	4 119
Вибуття	0	0	(7 763)
На 31 грудня 2019	4 108	3 655	7 763
Придбання	749	0	749
Вибуття	(527)	(651)	(1 178)               
На 31 грудня 2020	4 330	3 004	7 334
			
Накопичений знос
 
На 31 грудня 2018	(1 781)	0	(1 781)
Нарахований знос	(306)	0	(306)
Вибуття зносу	0	0	0
На 31 грудня 2019	(2 087)	0	(2 087)
Нарахований знос	(826)	(370)	(1 196)
Вибуття зносу	527	307	834
На 31 грудня 2020	(2 386)	(63)	(2 449)
			
Балансова вартiсть	 	 	 
На 31 грудня 2018	1 863	 	1 863
 На 31 грудня 2019	2 021	3 655	5 676
 На 31 грудня 2020	1 944	2 941	4 885
Коефiцiєнт зносу	0,55	0,02	0,33
Коефiцiєнт придатностi	0,45	0,98	0,67
	
             На 31.12.2020 року у товариства  вiдсутнi нематерiальнi активи, якi:
-	внутрiшньо згенерованi;
-	мають невизначений строк експлуатацiї.

5.2. Основнi засоби
 	
Структура основних засобiв  станом на 31.12.2020 р.

 	Земельнi дiлянки	Будинки та споруди	Машини та обладнання	Транспортнi засоби	Iнструменти, прилади, Iнвентар	Незаверш  капiтальнi iнвестицiї	Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи	Разом
Первiсна вартiсть 
На 31 грудня 2018	4 405	83 782	117 500	11 412	8 218	293	8 801	234 411
Придбання	0	39	3 897	1 223	2 416	(43)	857	8 389
Полiпшення	 	61	1 983	15	60	 	 	2 119
Вибуття	0	(30)	(1 047)	(200)	(208)	0	(905)	(2 390)
На 31 грудня 2019	4 405	85 852	122 333	12 450	10 486	250	8 753	242 529
Придбання		285	6 093	0	1 127	(177)	871	8 199
Полiпшення		70	5 676	0	0	0	0	5 746
Вибуття		(17 956)	(1 516)	(433)	(923)	0	(1 074)	(21 902)
На 31 грудня 2020	4 405	66 251	132 586	12 017	10 690	73	8 550	234 572
								
Накопичений знос
 
На 31 грудня 2018	0	(58 017)	(56 152)	(4 366)	(5 345)	0	(8 603)	(132 483)
Нарахований знос	0	(3 750)	(7 611)	(1 916)	(1 254)	0	(767)	(15 298)
Вибуття зносу	0	19	968	194	183	0	815	2 179
На 31 грудня 2019	0	(61 748)	(62 795)	(6 088)	(6 416)	0	(8 555)	(145 602)
Нарахований знос		(2 766)	(8 894)	(1 039)	(1 282)		(418)	(14 399)
Вибуття зносу		12 756	1 156	369	493		620	15 394
На 31 грудня 2020		(51 758)	(70 533)	(6 758)	(7 205)		(8 353)	(144 607)
 	 	 	 	 	 	 	 	 
Балансова вартiсть	 	 	 	 	 	 	 	 
На 31 грудня 2018	4 405	25 765	61 348	7 046	2 873	293	198	101 928
 На 31 грудня 2019	4 405	22 104	59 538	6 362	4 070	250	198	96 927
 На 31 грудня 2020	4 405	14 493	62 053	5 259	3 485	73	197	89 965
Коефiцiєнт зносу	0,00	0,78	0,53	0,56	0,67	0,00	0,98	0,62
Коефiцiєнт придатностi	1,00	0,22	0,47	0,44	0,33	1,00	0,02	0,38

              На 31.12.2020 року в експлуатацiї знаходяться основнi засоби, первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв 31 724 тис.грн.
Основнi засоби, по яких iснують  передбаченi законодавством обмеження власностi, користування та розпорядження,  на пiдприємствi вiдсутнi.

5.3. Iнвестицiйна нерухомiсть
Структура iнвестицiйної нерухомостi  станом на 31.12.2020 р.
 Найменування статтi	На кiнець перiоду	На початок перiоду
Первiсна вартiсть 	2  853	2 853
Накопичений знос на початок перiоду	(1 632)	(1 659)
Нарахований знос	(15)	(173)
Накопичений знос на кiнець перiоду	(1  673)	(1 658)
Балансова вартiсть	1 180	1 195
Коефiцiєнт зносу	0,59	0,58
Коефiцiєнт придатностi	0,41	0,42

	Об'єктом  iнвестицiйної нерухомостi  є будiвля ПТУ 26. Товариство надає в оперативну оренду об'єкт основних засобiв, що не використовуються у виробництвi, для отримання додаткового доходу.  За 2020 рiк отримано доходiв вiд операцiйної оренди активiв на суму 1 245 тис. грн.  з ПДВ.
№ п/п	Найменування орендаря	Сума
1	ФОП Крестьянiнова И.С.	138,4
2	ТО НВО "Баланс+Клуб"	94
3	ФОП Бабенко А.О.	83,3
4	Крем КП межг БТИ	82,6
5	ПК "Бiзнес-центр" Єфимов М I	82,6
6	ТОВ "Кредмаш-Iмпекс"	81,8
7	Перший регiональний фонд дiм 	75,1
8	Iншi	607,2
 	Разом	1 245

5.4. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї.
Найменування статтi	На кiнець перiоду	На початок перiоду
Iншi довгостроковi iнвестицiї	5 481	5 363
В тому числi на 31.12.2020 р.
Назва  товариства	Частка в статутному капiталi	Розмiр частки, гривня
ПрАТ НТЦ "Iнформацiйнi системи	49,24	513,9
ТОВ "Кредмаш Iмпекс"	45,00	67,5
ТОВ "ПРФД"	24,85	4 899,6
		5 481
	
Довгостроковi iнвестицiї утримуються для отримання прибутку. 

5.5. Вiдстроченi податки
	Товариство визнає податковi активи, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою та є вiрогiднiсть, що вони будуть використанi в подальшому.
Тимчасова рiзниця, що пiдлягає вирахуванню, у 2020 роцi визнавалась за умови, якщо:
- балансова вартiсть зобов'язання за даними бухгалтерського облiку бiльша, нiж його податкова база;
- балансова вартiсть активу менша, нiж його податкова база.
Вiдстроченi податковi активи станом на 31.12.2020 року становлять  108 тис. грн. 

5. 6. Запаси
	Iнформацiя про запаси розкрита наступним чином:
	
Найменування	На кiнець перiоду	На початок перiоду	Змiни за перiод, 
(+,-)
Виробничi запаси	127 020	105 794	21 226
Незавершене виробництво	92 936	76 454	16 482
Готова продукцiя	24 058	20 143	3 915
Товари	252	350	(98)
Резерв на знецiнення	(95)	(95)	
Разом	244 171	202 646	41 525

Протягом 2020 року дооцiнка та уцiнка запасiв не здiйснювались. 

5.7.  Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв станом на 31.12.2020 р. становить 100 тис. грн. Вирахування безнадiйних боргiв здiйснюється в перiод, в якому закiнчується строк позовної давностi. 
     	Довгострокова дебiторська заборгованiсть пiдприємства станом на 31.12.2020 року вiдсутня.
	Дебiторська заборгованiсть розкрита наступним чином

Найменування  статтi	На кiнець перiоду	На початок перiоду	Змiни за перiод    (+,-)
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги	57 823	112 125	(54 302)
Резерв сумнiвних боргiв	(14)	(100)	86
Дебiторська заборгованiсть за авансами виданими	23 907	17 010	6 897
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом	3 518	5 372	(1 854)
в т.ч. ПДВ	3 518	5 372	(1 854)
в т.ч. податок на прибуток	0	0	0
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть	1 042	534	508
Разом	86 276	154 941	(48 665)

   Основнi дебiтори на кiнець звiтного 2020 року представленi наступним чином:
№ п/п	Найменування покупця	Сума дебiторської заборгованостi, тис. грн.
1	Кременчук ТОВ КДМ Iнвест	45,3
2	В.Уфалей ООО Уфалейдорсервис	384,1
3	Харкiв ТОВ Корпорацiя ЕС	387
4	Мiнськ ЧТУП Белавтодорснаб Плюс	699
5	Мiнськ ОДО АБЗ Комплект	1 274,1
6	Самара ТОВ Самарське  дор.снабж.	13 135,3
7	Самара ТОВ СамараДорМаш	20 587,6
8	Северодонецьк ТОВ БК Зоря	21 000
9	Iншi	310,4
 	Разом	57 823      

           Пiдприємство очiкує погашення цiєї заборгованостi протягом 1 кварталу 2021 року.
         Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами на кiнець 2020 року представленi наступним чином:
№ п/п	Найменування 	Сума дебiторської заборгованостi
1	Обухiв  ТОВ "ЮНIСЕТ"	100,0
2	Київ ТОВ "ЭЛЕКТРО ГРУП"	103,2
3	Днiпро ТДВ "Феррiт"	110,0
4	Харкiв ТОВ "Солiд Груп" 	112,2
5	Харкiв "ЗАВОД ПIВДЕНКАБЕЛЬ"	116,1
6	Днiпро ТОВ "ТВ товариство "Спектр"	130,9
7	Запорiжжя з-д "ДНIПРОСПЕЦСТАЛЬ"	138,0
8	Київ ТОВ "Электротехнiчна товариство ТДЛ"	158,7
9	Харкiв ПАТ "Завод Фрунзе"	234,5
10	Днiпро"Интерпайп Україна"	362,0
11	Германiя м.Офiнген BWF	406,7
12	Кам'янець-Подiл.ТОВ "Кабельний з-д"	451,7
13	Днiпро ТОВ "Мiнерали України"	520,0
14	Київ ТОВ "Євротехнотерм"	577,0
15	Полтава ТОВ "Термастiл ЛСТК"	1006
16	ВАТ Полтаваобленерго	1515
17	ТОВ "Полтаваенергозбут"	1876
18	Чехiя,Брно, MASSENZA	2 777,4
19	Кременчук ТОВ "Кременчукгаз-Трейдiнг"	2452
20	Росiя, г. Липецк, ОАО "НЛМК"	10 360,8
21	Iншi	399,00
 	Разом	23 907

Пiдприємство очiкує погашення цiєї заборгованостi (отримання матерiальних цiнностей та послуг) протягом 2021 року.

5.8.  Грошовi кошти та їх еквiваленти

          Склад грошових коштiв пiдприємства становить:
Найменування  статтi	На кiнець перiоду	На початок перiоду	Змiни за перiод   (+,-)
Готiвковi кошти	24	31	(7)
Поточнi рахунки в нацiональнiй валютi	18 384	1 165	17 219
Поточнi рахунки в iноземнiй валютi	45 255	8 086	37 219
в тому числi			
Євро	1 722	55	1 717
долар США	15 678	5 567	10 111
росiйськi рублi	27 855	2 454	25 391
Депозитнi рахунки в нацiональнiй валютi	25 000	25 000	500
Депозитнi рахунки в iноземнiй валютi	120 824	88 967	31 857
Грошовi кошти в дорозi	0	0	0
Разом	210 037	123 249	86 788

Грошовi кошти станом на 31.12.2020 р. зберiгаються на банкiвських рахунках та у касi. Тимчасове обмеження права на користування грошовими коштами стосується тiльки коштiв  розмiщених на депозитних рахунках.

5.9. Забезпечення наступних виплат i платежiв - це iншi забезпечення на виконання гарантiйних зобов'язань, та резерв для забезпечення виплат вiдпусток.
Найменування  статтi	На кiнець перiоду	На початок перiоду	Змiни за перiод (+,-)
Iншi довгостроковi зобов'язання	2 509	2 866	(357)
в тому числi 	0	0	0
зобов'язання з оренди земельних дiлянок 	2 509	2 866	(357)
 	 	 	0
Довгостроковi забезпечення	1 063	1 079	(16)
в тому числi 	 	 	0
гарантiйний фонд 	540	527	13
довгостроковi забезпечення  витрат персоналу	477	552	(75)
Резерв вiд знецiнення запасiв	46	0	46
Разом	3 572	3 945	(373)

     Непередбачених зобов'язань товариство не мало i їх облiк на позабалансових рахунках не вiвся.

5.10. Власний та  статутний капiтал
Станом на 31 грудня 2020 року зареєстрований та сплачений капiтал складався з            341 719 простих акцiй номiнальною вартiстю 25 гривень та складав 8 542 975 грн. 
Акцiонери якi володiли акцiями товариства бiльше  5% статутного капiталу станом на 31 грудня 2020 року:

 Найменування статтi	Кiлькiсть цiнних паперiв,  шт	Номiнальна  вартiсть, грн.	Частка в статутному капiталi
Юридичнi особи,	80 528	2 013 200	23,56556
у т.ч.:			
юридичнi особи, що володiють бiльш нiж 10% статутного капiталу	0	0	0
Фiзичнi особи,	261 211	6 529 775	76,43444
у т. ч.:			
Фiзичнi особи,  що володiють бiльш нiж 10% статутного капiталу	89 460	2 236 500	26,1794
Разом	341 719	8 542 975	100

     Державна частка вiдсутня. Змiни в статутному капiталi в звiтному перiодi не вiдбувалися.
   За пiдсумками 2020 року чистий фiнансовий результат  складає 69 136 тис. грн.
    За рiшенням загальних зборiв, що вiдбулися 20 березня 2020 року, прийнято рiшення, з урахуванням пiдсумкiв 2019 року, з чистого прибутку виплатити дивiденди в розмiрi  18 795 тис. грн.,  55,00 гривень на акцiю. На розвиток виробництва направлено суми   11 875 тис. грн., що  iнвестовано у власне  виробництво.
 Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2020 року складає 70 108  тис. грн.  

     По статтi "Капiтал в дооцiнках" вiдображена сума  в розмiрi 67 506 тис. грн., яка розподiлена наступним чином: 
   
Найменування  статтi	На кiнець перiоду	На початок перiоду	Змiни за перiод (+,-)
Додатковий капiтал з дооцiнки (до оцiнка до 2001 року)	39 853	39 853	0
Переоцiнка основних засобiв 2014 рiк	26 681	27 653	(972)
Списання дооцiнки  	972	905	67
Iншi коригування			0
Разом	66 534	67 506	(972)

     По статтi "Додатковий капiтал" вiдображена сума  в розмiрi 365 687 тис. грн., яка розподiлена наступним чином:


Найменування  статтi	На кiнець перiоду	На початок перiоду	Змiни за перiод (+,-)
Додатковий капiтал 	0	0	0,0
Фонд розвитку	365 714                           	353 839	11 875
Фонд премiювання			
Iншi коригування	0	0	
Разом	365 714	353 839	11 875

Вилучений капiтал за 2020 рiк, у виглядi викуплених акцiй, станом на 31.12.2020 р. вiдсутнiй.  
	Величина чистих активiв товариства станом на 31.12.2020 року складає суму 513 200 тис. грн., тобто перевищує зареєстровану суму статутного капiталу товариства, що узгоджується з вимогами ст.155 Цивiльного кодексу України.

5.11. Поточнi зобов'язання

Поточнi зобовязання на кiнець звiтного 2020 року представленi наступним чином:

Найменування  статтi	На кiнець перiоду	На початок перiоду	Змiни за перiод   (+,-)
Короткостроковi кредити банкiв	0	0	0
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками  за товари, роботи, послуги	17 592	33 753	16 161
Кредиторська заборгованiсть з бюджетом	4 506	3 668	(838)
у тому числi податок на прибуток	1 037	945	(92)
 Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування	3 261	2 384	(877)
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi	13 200	9 997	(3 203)
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами	85 673	52 358	(33 315)
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками	650	656	6
Iншi поточнi зобовя'зання	463	789	326
Разом	125 345	103 605	(21 740) 

Основнi кредитори за товари, роботи, послуги станом на кiнець звiтного року:

№ п/п	Найменування продавця	Сума кредиторської  заборгованостi, тис. грн.
1	ФОП Коновалов  Г.М.	105,2
2	Днiпро ТОВ "ТОРГОВАГРУПА "МИЛИХ"	110,5
3	Київ ТОВ  "Агровес-М"	118,4
4	Днiпро ТОВ "ЕНЕРГIЯ"	122,4
5	Київ  ЧП Аконiт-ДС	126,2
6	Днiпро ТОВ "САММIТ"	136,1
7	Днiпро "СТАЛЬ МОНТАЖ СТРОЙ"	147,4
8	Херсон ТОВ "ЮГСВЕТ"	165,4
9	Рiвне ТОВ " Фiрма ПРОМЕТЕЙ-А"	195,0
10	Обухiв  ТОВ "ЮНIСЕТ"	195,4
11	Київ ТОВ "ПК"Промiнструмент"	214,6
12	Запорiжжя ТОВ"ТОРГ.ДIМ АЛЕКСАНДР"	218
13	Запорiжжя ТОВ "СП-Капiталл"	235,5
14	Харкiв ТОВ "Нива запчастина"	238,8
15	Київ ТОВ "ВАМ Україна"	295,7
16	Кременчук  ТОВ "АСТРА-НАФТА"	375,1
17	Павлоград ПП  "Промподшипник"	448,4
18	Київ ТОВ "Атлас Копко Україна"	490,4
19	Кременчук ТОВ "Виробнича товариство Промметiз"	357,6
20	Київ ТОВ "МЕТIНВЕСТ-СМЦ"	589,6
21	Київ ТОВ "МЕТIНВЕСТ-СМЦ"	615,5
22	ДнiпроТОВ   "ТАКТ"	763,4
23	Кременчук ТОВ  "Укрремсервiс"	996,4
24	Харкiв ТОВ "ТД Ирбис"	1 009,0
25	Київ ТОВ"КАМОЦЦI"	1 262,7
26	Кременчук ПрАТ  "НТЦ "Информацiйнi системи"	1 375,4
27	Київ СВ "АЛЬТЕРА КИЇВ"	1 467,1
28	Київ ТОВ " ВАМ Україна "	 3 051,6
 29	Iншi	2 165,2
 	Разом	17 592
Кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами вiд українських замовникiв станом на 31.12.2020 року

№ п/п	Найменування 	Сума кредиторської  заборгованостi, тис. грн.
1	Святопетровьске ТОВ РАБУС	168,9
2	Кременчук ПП Доркомплект	222,8
3	Запорiжжя ТОА Укрспецсплав - Iнвест	235,4
4	Берiзки ТОВ ГАРIЛIТ	250,0
5	Рiвне ПрАТ  Рiвнеавтошляхбуд	314,2
6	Славянськ ТОВ СЛАВ АБЗ	510,3
7	Київ ТОВ ГРАВIКОН  ( Буди ) 	596,7
8	Мужиєво ТОВ Закарпаття Асфальт	1 214,3
9	Хмельницький ТОВ АБЗ - Iнвест	1 334,7
10	Кременчук ТОВ КРЕДМАШСЕРВIС	1 425,0
11	Слобода ФГ ЕДЕЛЬВЕЙС - 2007	2 275,6
12	Кременчук ТОВ Атмосфера дорiг	3 060,2
13	Тернопiль ТОВ Партнер - Авто - Пром	4 166,7
14	Самбiр ТДВ ШРБУ 88	5 000,0
15	Бiла Церква Добробуд Сервiс	5 833,3
16	Київ ТОВ РОУДМАКС	6 716,1
17	Григориевка ПП ЕФЕКТ	8 333,3
18	ГаЇ МПП НАРА	9 223,3
19	Одеса ТОВ М - БУД ГРУП	11 000,0
20	Запорiжжя ТОВ IНКОМЦЕНТР  - IНВЕСТ	13 500,0
21	Iншi	1 022,5
 	Разом	76 433

Кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами вiд iноземних замовникiв станом на 31.12.2020 року

№ п/п	Найменування покупця	Сума кредиторської  заборгованостi, тис. грн.
1	Алматы АБЗ Бакад	118,3
2	Уральск ТОО UNISERV TRANS	149,4
3	Омск ООО Вершина	192,1
4	Екатеренбург ООО Дорожное снабжение	502,3
5	Брянск ООО Доркомплект	811,4
6	Новосибирск ООО Кредмаш	985,3
 7	Самара ООО Дорожное снабжение	1 091,4
8	Самара ООО Самарское ДС	3 005,3
9	Самара ООО СамараДорМаш	5 384,1
 	Разом	12 240

	Заборгованiсть по виплатi заробiтної плати є поточною i складає 13 200 тис.грн.
	Заборгованiсть за єдиним соцiальним внеском є поточною i складає 3 261 тис. грн. Розрахунок актуарних припущень за зобов'язаннями, що виникають у межах плану зi встановленими внесками, товариство не здiйснювало. 
	Товариство фiнансує свої зобов'язання за таким принципом, що за рахунок бюджету поточного перiоду покриваються фактичнi виплати (компенсацiя ПФУ), що припадають на цей перiод. Товариство не створює будь-яких спецiальних резервiв чи фондiв для фiнансування виплат за Програмою з визначеними виплатами (згiдно МСБО 19). Тому, для вiдображення  пенсiйних зобов'язань  по компенсацiї витрат на виплату пiльгових пенсiй не застосовує  Програму з визначеними виплатами, яка  б потребувала додаткових нарахувань, та не визнає актуарних прибуткiв та збиткiв у перiодi, в якому вони виникли.

5.12. Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони
Пов'язаними сторонами вважаються:
1) Фiзична особа, якщо така особа:
"	контролює суб'єкт господарювання, що звiтує, або здiйснює спiльний контроль над ним;
"	має суттєвий вплив на дане товариство;
"	є членом провiдного управлiнського персоналу товариства, що звiтує, або материнського товариства суб'єкта господарювання, що звiтує.
2) Близькi родичi фiзичної особи ? члени родини, якi, за очiкуванням, можуть впливати на таку особу або перебувати пiд її впливом при здiйсненнi операцiй iз товариством та охоплюють:
"	дiтей та чоловiка/дружину або спiвмешканця такої фiзичної особи;
"	дiтей чоловiка/дружини або спiвмешканця такої фiзичної особи;
"	утриманцiв такої фiзичної особи або чоловiка/дружини або спiвмешканця такої фiзичної особи.
3) Суб'єкт господарювання, якщо виконується будь-яка з таких умов:
"	якщо вiн є членом однiєї групи з товариством, що звiтує. Тобто є його материнським товариством, дочiрнiм товариство або дочiрнiм товариством пiд спiльним контролем;
"	суб'єкт господарювання перебуває пiд контролем або спiльним контролем однiєї з названих вище осiб;якщо товариства прямо чи опосередковано є асоцiйованими або спiльними.
Юридичнi особи:
1.	ПрАТ НТЦ "Iнформацiйнi системи", iдентифiкацiйний  код  24500488, 
2.	ТОВ "Кредмаш-Iмпекс", iдентифiкацiйний  код  30748306.

А також Фiзичнi особи 10 чоловiк. Та провiдний управлiнський персонал, який вiдповiдальний за керiвництво, планування та контролювання дiяльностi товариства.
	Протягом 2020 року пiдприємство здiйснювало операцiй з пов'язаними сторонами з реалiзацiї готової продукцiї, робiт, послуг:

Найменування пов'язаної особи	На кiнець року	Обороти за 2020 рiк	На початок року
	Дебiторська заборгованiсть 	Кредиторська заборгованiсть 	Реалiзацiя	придбання	Дебiторська заборгованiсть 	Кредиторська заборгованiсть 
ПрАТ НТЦ "Iнформацiйнi системи"
комунальнi послуги		102	1093		94	0
iнформацiйнi послуги		0		6 240	0	236
ТМЦ (комплектуючi)		1309,5		3 266	0	2 642
готова продукцiя			10 295		0	0
оренда			21		0	0
зв'язок	16		15		1	0
програмне забезпечення		66		280	0	50
Разом:	16	1 477	11 423	39 184	95 	2 878 
ТОВ "Кредмаш-Iмпекс"
комiсiйна винагорода					0	132
зв'язок			2		0	0
зберiгання					0	0
оренда		7	82		0	7
монтаж	9		87		44	0
готова продукцiя			22 354		677	420
Разом:	9	7			 722	 599

Договора на  реалiзацiї та договори на придбання з пов'язаними сторонами здiйснюються на умовах, аналогiчних умовам договорiв на комерцiйнiй основi. Балансовi залишки на кiнець року не забезпеченi, є безпроцентними i оплата за них проводиться грошовими коштами.
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року товариство не надавало пов'язаним сторонам жодних фiнансових гарантiй (поруки).
Винагорода управлiнському персоналу.
На 31 грудня 2020 р. ключовими до кола пов'язаних сторiн з управлiнського персоналу вiдносятся:
      - члени наглядової ради;
      - члени правлiння;
     - члени ревiзiйної комiсiї.
Загальна сума винагороди пов'язаним особам, включена до заробiтної плати i витрат на персонал. Дебiторська заборгованiсть - заборгованiсть по наданiй короткостроковiй поворотно-фiнансовiй допомозi. 

5.13. Персонал та оплата працi
Середньооблiкова чисельнiсть персоналу в 2020 роцi склала 1 851 осiб. 

Види виплат 	2020	2019	Змiни за перiод   (+,-)
Витрати на оплату працi	331 197	258 264	(72 933)
Фонд оплати працi усiх працiвникiв, усього	327 964	255 714	(72 250)
Фонд основної заробiтної плати	166 971	132 440	(34 531)
в тому  числi управлiнському персоналу	49 957	42 834	(7 123)
Фонд додаткової заробiтної плати	128 367	83 676	(44 691)
в тому числi:    			
      оплата за роботу в нiчну змiну	1 235	1 099	(136)
      оплата за роботу у святковi днi	195	192	(3)
      премiї	80 509	42 306	(38 203)
в тому  числi управлiнському персоналу	25 762	15 581	(10 181)
      оплата вiдпусток	22 239	21 168	( 1071)
      Iншi	24 130	18 911	(5 219)
Заохочувальнi та компенсацiйнi виплати	31 462	38 537	7 075
в тому  числi управлiнському персоналу	10 434	13 210	2 776
Виплати, що не входять до фонду оплати працi:	3 233	2 551	(682)
      оплата лiкарняних листiв	3 233	2 551	(682)
Вiйськовий збiр	5 266	4 246	(1 020)

У роцi, що завершився 31.12.2020 року, посадовi особи товариства (члени наглядової ради та правлiння) iнших винагород (нiж вказанi вище) в грошовiй та в натуральнiй формi не отримували.
У вiдповiдностi до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", Товариство несе зобов'язання по покриттю фактичних витрат на виплату та доставку пенсiй, призначених вiдповiдно до ч.2 прикiнцевих положень даного Закону, а саме: тим категорiям спiвробiтникiв, якi працювали певний час у шкiдливих умовах i якi мають право на бiльш раннiй вихiд на пенсiю з отриманням пенсiйного забезпечення звичайного пенсiйного вiку. 
Зобов'язання з визначеною виплатою розраховується Пенсiйним фондом самостiйно щомiсячно. В зв'язку з тим, що товариство не може провести надiйну оцiнку, резерв на такi виплати не створювався. Витрати по вiдшкодуванню пенсiй склали: у 2020 роцi були нарахованi пiльговi пенсiї в сумi 3 900,6тис. грн. (по списку 1 - 1 259,1тис.грн, по списку 2 - 2 619,2тис.грн. та iншi - 22,3тис.грн.), у 2019 роцi були нарахованi пiльговi пенсiї в сумi 3 216,9тис. грн. (по списку 1 - 1 154,4тис.грн, по списку 2 - 2 062,5тис.грн),  в 2018 роцi 3 097,7тис.грн. (спискок 1 - 1 142,7тис.грн, список 2 - 1 954,9тис.грн), в 2017 роцi -  2 736,7тис.грн. (список 1 - 910,1тис.грн, список 2 - 1821тис.грн). 

5.14. Умовнi активи та зобов'язання 
      У товариства не було пiдстав для визнання умовних активiв та  зобов'язань, так як це привело б до визнання доходу, який нiколи не буде отриманий, а як наслiдок, вплине на результати його дiяльностi та викривлення фiнансової звiтностi. 
Страхування
Товариство володiє страховими полiсами на транспортнi засоби та у всiх випадках, що пiдлягають обов'язковому страхуванню. 
Товариство схильне полiтичним, законодавчим, податковим i регулюючим змiнам i ризикам, якi не покриваються страхуванням. Нiякi резерви зi самострахування не включенi до фiнансової звiтностi та виникнення суттєвих втрат i погiршень, пов'язаних з майном, може мати суттєвий ефект для дiяльностi.

Судовi  процеси
У звiтному перiодi товариство виступало позивачем у судових справах на загальну суму 100 тис. грн. (Товариство визнало дану суму у складi витрат). 
 	У розумiннi параграфу 92 МСФЗ (IAS) 37, з причини запобiгання завдання серйозної шкоди позицiям суб'єкта господарювання в суперечцi з iншими сторонами щодо предмету забезпечення, умовного зобов'язання чи умовного активу розкриття iнформацiї, що її вимагають параграфи 84-89 МСФЗ (IAS) 37 ПрАТ "Кременчуцький завод дорожнiх машин" не здiйснював.

5.15. Ризики  
ПрАТ "Кременчуцький завод дорожнiх машин" схильне до ринкового ризику, кредитного ризику й ризику лiквiдностi. Вище керiвництво товариства контролює процес управлiння цими ризиками. 
Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за фiнансовим iнструментом коливатиметься внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковi цiни включають в себе чотири типи ризику: ризик змiни процентної ставки, валютний ризик, ризик змiни цiн на товари й iншi цiновi ризики, наприклад, ризик змiни цiн на iнструменти капiталу. Фiнансовi iнструменти, пiдданi ринковому ризику включають в себе кредити та позики, депозити. Керiвництво ПрАТ "Кременчуцький завод дорожнiх машин" вважає вплив ринкового ризику на фiнансову звiтнiсть незначним.
Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик того, що ПрАТ "Кременчуцький завод дорожнiх машин" понесе фiнансовi збитки, оскiльки контрагенти не виконають свої зобов'язання за фiнансовим iнструментом або клiєнтського договору. Кредитний ризик пов'язаний з грошовими коштами та їх еквiвалентами, засобами на депозитних рахунках у банках, виданими позиками, авансами, векселями, а також торгової та iншої дебiторської заборгованiстю та iншими iнвестицiями в цiннi папери.
ПрАТ "Кременчуцький завод дорожнiх машин" схильне до кредитного ризику, пов'язаному з її операцiйною дiяльнiстю (насамперед, у вiдношеннi торгової дебiторської заборгованостi) та фiнансовою дiяльнiстю, включаючи депозити в банках i фiнансових органiзацiях, валютнi операцiї та iншi фiнансовi iнструменти.
Концентрацiя кредитного ризику щодо поточної дебiторської заборгованостi є незначною, оскiльки клiєнтська база є диверсифiкованою, а готова продукцiя користується попитом, про що свiдчать несуттєвi її залишки на кiнець звiтного перiоду.
З метою зменшення кредитного ризику, Товариство веде дiяльнiсть з кредитоспроможними i надiйними контрагентами, мiнiмiзує авансовi платежi виданi постачальникам.
Товариство спiвпрацює з бiльшiстю покупцiв на довгостроковiй основi, практика якої дозволяє керiвництву вважати ризики непогашення дебiторської заборгованостi незначними. 
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi - це ризик того, що товариство зiткнеться з труднощами при виконаннi фiнансових зобов'язань. Методи управлiння лiквiднiстю включають середньострокове прогнозування (бюджет затверджується щорiчно i коригується щокварталу), короткострокове прогнозування.
Товариство затвердило та здiйснює полiтику управлiння фiнансовими ризиками у тому числi через систему бюджетування, аналiзу грошових потокiв та монiторингу платiжного календарю з метою своєчасного погашення кредиторської заборгованостi i забезпечення достатностi грошових коштiв для розрахункiв.
Iншi фактори ризику, якi можуть вплинути на фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства:
-	полiтична нестабiльнiсть;
-	рецесiя;
-	зниження темпiв економiчного розвитку;
-	зростання iнфляцiї;
-	зниження у споживачiв упевненостi в майбутньому;
-	зростаюча конкуренцiя;
-	внутрiшня економiчна полiтика країн-iмпортерiв; 
-	порядок сертифiкацiї продукцiї пiдприємства в країнах-iмпортерах;
-	розвиток нових технологiй та орiєнтацiя споживачiв на  технiчнi iнновацiї визначеного характеру;
-	висока ступiнь залежностi виробництва вiд постачань комплектуючих та матерiалiв.

5.16. Доходи 
Структура доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

Класифiкацiя статей	2020	2019
Чистий дохiд вiд реалiзацiї товарiв по Українi	4 887	5 417
Чистий дохiд вiд реалiзацiї товарiв за кордон	0	0
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiїї  по Українi	417 284	398 753
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiїї за кордон	661 738	560 612
Чистий дохiд вiд реалiзацiї  робiт та послуг по Українi	2 164	3 342
Чистий дохiд вiд реалiзацiї робiт та послуг за кордон	701	1 880
Всього	1 086 774	970 004

Структура iншого операцiйного доходу:
Класифiкацiя статей	2020	2019
Доходи вiд операцiйної оренди активiв	1 036	1 294
Доходи вiд реалiзацiї iноземної валюти	625	198
Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi	21 291	12 384
Реалiзацiя iнших оборотних активiв	14 766	3 588
Штрафи, пенi, неустойки	0	563
Утримання обєктiв ЖКХ	366	10 233
Iншi операцiйнi доходи	654	709
Всього	38 738	28 969

Структура iншого доходу:
Класифiкацiя статей	2020	2019
Доходи вiд лiквiдацiї основних засобiв	266	77
Дохiд вiд неоперацiйної курсової рiзницi	26 956	2 999
Всього	27 222	3 076

5.17. Витрати
Собiвартiсть вiд реалiзацiї представлена наступним чином:
Класифiкацiя статей	2020	2019
Сировина та витратнi матерiали	546 348	480 996
Витрати на оплату працi	273 735	242 802
Витрати на соцiальнi заходи	62 959	53 417
Амортизацiя	15 609	14 881
Iншi	35 597	36 581
Всього	934 248	828 677

Адмiнiстративнi витрати представленi наступним чином:
Класифiкацiя статей	2020	2019
Сировина та витратнi матерiали	528	2 185
Витрати на оплату працi	49 173	39 855
Витрати на соцiальнi заходи	10 859	9 398
Амортизацiя	968	667
Податки	3 100	3 383
Iншi	9 835	8 726
Всього	74 463	64 214

Витрати на збут  представленi наступним чином:

Класифiкацiя статей	2020	2019
Витратнi матерiали	556	4 372
Витрати на оплату працi	7 115	5 511
Витрати на соцiальнi заходи	1 565	1 213
Амортизацiя	149	149
Iншi	8 340	6 974
Всього	17 725	18 219




Iншi операцiйни витрати  представленi наступним чином:
Класифiкацiя статей	2020	2019
Витрати на купiвлю-продаж iноземної валюти 	 4 587	3 705
Втрати вiд операцiйної курсової рiзницi	16 456	18 264
Собiвартiсть реалiзованиx виробничих запасiв	11 412	2 728
Собiвартiсть операцiйної оренди                                              	629	998
Штрафи, пенi, неустойки	29	20
Утримання  соцiальних об'єктiв 	5 215	13 814
Iншi операцiйнi витрати	14	24
Всього	38 342	39 553

Iншi витрати представленi наступним чином:
Класифiкацiя статей	2020	2019
Втрати вiд неоперацiйних курсових рiзниць	3 932	13688
Витрати на матерiальне заохочення	959	917
Соцiальнi витрати (в т.ч. благодiйна допомога) 	2 046	3 348
Iншi витрати	123	13
Всього	7 060	17 967

Надзвичайних доходiв i витрат в 2020 роцi товариство  не отримувало.

Витрати з податку на прибуток.
У 2020 роцi дiяла ставка податку на прибуток в розмiрi 18%.  Витрати з податку на прибуток склали у 2020 роцi 15 513 тис.грн., в 2019 року вiдповiдно - 6 224тис. грн.

5.18. Прибуток на акцiю
Прибуток на акцiю розраховується шляхом дiлення прибутку, що припадає на власникiв простих акцiй, на середньозважену кiлькiсть простих акцiй, що знаходилися в обiгу протягом перiоду. У ПрАТ "Кременчуцький завод дорожнiх машин" вiдсутнi конвертованi облiгацiї й опцiони на акцiї, якi потенцiйно можуть бути конвертованi у простi  акцiї, що унеможливлює ефект розбавлення прибутку на акцiю.

Класифiкацiя статей	2020	2019
Середньозважена кiлькiсть простих акцiй, що знаходилися в обiгу протягом перiоду, кiлькiсть	341 719
	341 719
Прибуток, що припадає на власникiв простих акцiй, гривна	202,32	89,52

Прибуток на акцiю та прибуток на акцiю вiд триваючої дiяльностi спiвпадають, оскiльки ПрАТ "Кременчуцький завод дорожнiх машин", у роцi, що закiнчився 31.12.2020 р., не здiйснювало видiв дiяльностi, що припиняється.

5.19. Рух грошових коштiв
     	Вiдповiдно до МСБО 7, для складання Звiту про рух грошових коштiв  товариство застосовує прямий метод, за яким розкриваються основнi види валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв iз розкриттям конкретних джерел та напрямкiв використання.
	Звiт про рух грошових коштiв вiдображає грошовi потоки протягом перiоду згiдно з подiлом дiяльностi на операцiйну, iнвестицiйну та фiнансову.
	Класифiкацiя за видами дiяльностi надає iнформацiю, яка дає користувачам змогу оцiнювати вплив цих видiв дiяльностi на фiнансовий стан суб'єкта господарювання i суму його грошових коштiв та їх еквiвалентiв. 
	Таку iнформацiю товариство використовує для оцiнки взаємозв'язку наведених вище видiв дiяльностi.
	Сума грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi є ключовим показником того, якою мiрою операцiї суб'єкта господарювання генерують грошовi кошти, достатнi для погашення позик, пiдтримки операцiйної потужностi суб'єкта господарювання без залучення зовнiшнiх джерел фiнансування.
	Грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi визначаються переважно основною дiяльнiстю суб'єкта господарювання, яка приносить дохiд.

5.20. Оцiнка за справедливою вартiстю
	Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Розрахункова справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначається з урахуванням рiзної ринкової iнформацiї та вiдповiдних методик оцiнки. Однак для проведення такої оцiнки необхiдно обгрунтоване судження при тлумаченнi ринкової iнформацiї. Вiдповiдно, такi оцiнки не завжди виражають суми, якi Група може отримати в iснуючiй ринковiй ситуацiї. 
Балансова вартiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв, торгової та iншої дебiторської та кредиторської заборгованостi майже дорiвнює їх справедливiй вартостi у зв'язку з короткостроковiстю погашення цих iнструментiв. 

Нижче наведено порiвняння балансової та справедливої вартостi всiх фiнансових iнструментiв, що належать Групi, i якi вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан: 
  
Класифiкацiя статей	 Балансова вартiсть	Справедлива вартiсть 
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
Фiнансовi активи				
Дольовi фiнансовi iнструменти				
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи,послуги	57 823	112 125	57 823	112 125
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть	1 042	534	1 042	534
Фiнансовi зобов'язання				
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги	17 392	33 753	17 392	33 753
Реструктурована кредиторська заборгованiсть				
Довгостроковi зобов'язання за договорами фiнансової допомоги				
Iншi поточнi зобов'язання	463	789	463	789

6. Iнформацiя про корпоративне  управлiння 
Система корпоративного управлiння ПрАТ "Кременчуцький завод дорожнiх машин" має наступну структуру:
1.	Загальнi збори - Вищий орган.
2.	Наглядова рада - орган, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної законодавством, Статутом та Положенням "Про Наглядову раду ПрАТ "Кременчуцький завод дорожнiх машин" контролює та регулює дiяльнiсть генерального директора.
3.	Генеральний директор - одноосiбний виконавчий орган, який в межах компетенцiї, визначеної законодавством та Статутом, здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю.
4.	Ревiзiйна комiсiя - орган, який в межах компетенцiї, визначеної законодавством, Статутом та Положенням "Про ревiзiйну комiсiю ПрАТ "Кременчуцький завод дорожнiх машин"", здiйснює перевiрку господарської дiяльностi.
5.	Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Кременчуцький завод дорожнiх машин"" були проведенi 20 березня 2020 року.
Ревiзiйною комiсiєю у випадках i порядку, визначених законодавством, може проводитись спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi .

6.1. Служба внутрiшнього аудиту 
Системою корпоративного управлiння  не передбачено створення служби внутрiшнього аудиту, а також посади внутрiшнього аудитора.  Тому такi функцiї покладенi на Наглядову Раду.

6.2. Iнформацiя про випадки виявленого шахрайства. 
Протягом 2020 року системою корпоративного управлiння товариства не було виявлено фактiв шахрайства нi з боку працiвникiв товариства, нi з боку управлiнського та найвищого персоналу товариства, нi з боку третiх осiб. 

6.3. Управлiння ризиками
Операцiйний ризик - це ризик, що виникає внаслiдок людських, технiчних i технологiчних помилок. Операцiйний ризик пов'язаний з функцiонуванням галузi економiки, фiнансовими ринками, забезпеченням сировиною, ринками збуту, iнтенсивнiстю конкуренцiї. Операцiйний ризик включає в себе також ризик змiн у нормативно-правовому регулюваннi.
ПрАТ "Кременчуцький завод дорожнiх машин" веде основну дiяльнiсть у сферi машинобудування. Станом на 31 грудня 2020 року, у зв'язку з полiтичною та економiчною кризою, кiлькiсть операцiйного ризику значна, якiсть управлiння потребує вдосконалення, сукупний ризик високий, напрям ризику зростає.
Протягом 2020 року не було випадкiв невiдповiдностi дiяльностi товариства вимогам регулятивних органiв, яка могла б суттєво вплинути на фiнансову звiтнiсть в разi її наявностi. 
Станом на 31 грудня 2020 року сукупний юридичний ризик помiрний, напрям ризику стабiльний.
Ризик репутацiї - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через несприятливе сприймання iмiджу товариства клiєнтами, контрагентами, акцiонерами або регулятивними органами.
Станом на 31.12.2020 року сукупний ризик репутацiї низький, напрям ризику стабiльний.
Стратегiчний ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через неправильнi управлiнськi рiшення, неналежну реалiзацiю рiшень i неадекватне реагування на змiни в бiзнес-середовищi. Станом на 31.12.2020 року сукупний стратегiчний ризик помiрний, напрям ризику зростає. Управлiння ризиками передбачає наявнiсть послiдовних рiшень, процесiв, квалiфiкованого персоналу i систем контролю. Корпоративне управлiння забезпечує чесний та прозорий бiзнес, вiдповiдальнiсть та пiдзвiтнiсть усiх залучених до цього сторiн.

6.4. Потенцiйнi та умовнi зобов'язання
Юридичнi питання
В ходi звичайної господарської дiяльностi товариство може виступати в якостi вiдповiдача за окремими судовими позовами та претензiями. Керiвництво вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть по зобов'язаннях, у разi їх виникнення, внаслiдок таких позовiв або претензiй, не буде мати суттєвого негативного впливу на фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй товариства.
Станом на 31 грудня 2020 року, за оцiнками керiвництва, ймовiрнiсть програшу товариства у судових справах (в якостi вiдповiдача), є низькою, тому забезпечення пiд сплату коштiв не нарахованi.

Оподаткування
Внаслiдок нестабiльного економiчного середовища, в Українi податковi органи придiляють все бiльше уваги до суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi. У зв'язку з цим, мiсцеве i загальнодержавне податкове законодавство постiйно змiнюються. Недотримання українських законiв i нормативних актiв може призвести до нарахування жорстких штрафiв i пенi. В результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть виникнути спiрнi питання або будуть донарахованi податковi зобов'язання, що не збiгаються з податковими документами товариства. Данi податковi зобов'язання можуть включати суттєвi суми податкiв, штрафiв та пенi. Хоча керiвництво товариства впевнене, що дотримується податкового законодавства, але багато нових, не завжди чiтко сформульованих, податкових i валютних норм i правил було прийнято в останнiй час до Податкового кодексу України. Незважаючи на те, що керiвництво Товариства вважає, що прийняття Податкового Кодексу України не матиме суттєвого негативного впливу на фiнансовi результати товариства в майбутньому, на дату пiдписання фiнансової звiтностi керiвництво проводило оцiнку впливу його затвердження на дiяльнiсть товариства.
Керiвництво вважає, що дiяльнiсть товариства здiйснюється в повнiй вiдповiдностi до законодавства, що регулює її дiяльнiсть, i що Товариство нарахувало i сплатило усi необхiднi податки. 
7. Подiї пiсля дати Балансу

Подiй пiсля звiтної дати, якi вимагають розкриття в данiй фiнансовiй звiтностi, вiдповiдно до мiжнародних стандартiв або загальноприйнятої практики, не вiдбувалось.



8.  Затвердження фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть ПрАТ "Кременчуцький завод дорожнiх машин" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником Товариства 16 лютого 2021 року. Нi учасники Товариства, нi iншi особи не мають права вносити до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску.


      Генеральний директор                                                                О.В. Тверезий
            ПрАТ "Кредмаш"

      Головний бухгалтер                                                                    О.В. Бихкало



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 "КАПIТАЛЪ"
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)
31391266
4
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
36014, Україна, м.Полтава, вул.Соборностi, 54
5
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
2798
6
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
номер: 351/4, дата: 28.07.2016
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)
д/в
10
Номер та дата договору на проведення аудиту
номер: 141, дата: 26.11.2020
11
Дата початку та дата закінчення аудиту
дата початку: 26.11.2020, дата закінчення: 12.03.2021
12
Дата аудиторського звіту
12.03.2021
13
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
178 000,00
14
Текст аудиторського звіту


ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо аудиту фiнансової звiтностi 
Приватного акцiонерного товариства "Кременчуцький завод дорожнiх машин" 
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року.

                                                                               
Адресат: Управлiнському персоналу, власникам цiнних паперiв ПрАТ "Кредмаш",  
може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.       

Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Кременчуцький завод дорожнiх машин" (скорочено ПрАТ "Кредмаш"), iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 05762565, мiсцезнаходження: 39600, м. Кременчук, проспект Свободи, будинок 4 (надалi - товариство в усiх вiдмiнках) за 2020 рiк, що  складається з балансу (звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2020 року; звiту про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2020 рiк; звiту по рух грошових коштiв за 2020 рiк; звiту по власний капiтал за 2020 рiк i Примiток до фiнансової звiтностi за 2020 рiк включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.   

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться в роздiлi Основа для думки iз застереженням, фiнансова звiтнiсть станом на 31 грудня 2020 року, що додається, вiдповiдає у всiх суттєвих аспектах вимогам Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Основа для думки iз застереженням
Iснують ознаки того, що розкриття операцiй з пов'язаними сторонами у Примiтцi 5.12 є неповним. МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони" п. 13-24  вимагає розкриття iнформацiї щодо вiдносин, операцiй i залишкiв заборгованостi з пов'язаними сторонами. Ми не отримали вiд керiвництва достатньої i прийнятної iнформацiї щодо повноти перелiку пов'язаних сторiн Товариства. Ми не змогли пiдтвердити або перевiрити альтернативними способами повноту i точнiсть розкриття операцiй i залишкiв заборгованостей з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2020 року та за рiк, що закiнчився зазначеною датою. Як результат, ми не змогли пiдтвердити чи були виконанi вимоги МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони" щодо розкриття iнформацiї.

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено у роздiлi Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит окремої фiнансової звiтностi нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до товариства згiдно з Мiжнародним кодексом етики для професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами застосованими в Українi для нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.

Пояснювальний параграф
    Не змiнюючи нашу думку, звертаємо увагу на Примiтки 1.2 та 1.3 до фiнансової звiтностi. Дiяльнiсть товариства, як i дiяльнiсть iнших компанiй в Українi, зазнає та продовжуватиме зазнавати у найближчому майбутньому впливу полiтичної та економiчної невизначеностi, що спостерiгається в Українi. Ми не висловлюємо подальших застережень до нашої думки щодо цього аспекту.

Ключовi питання аудиту 
Ключовi питання аудиту - це питання, що на наше професiйне  судження,
були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались в контекстi нашого аудиту  фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.  Додатково до питань, описаних в роздiлi "Основа для думки iз застереженням", ми визначили, що нижче описанi питання є ключовими питаннями аудиту, якi слiд вiдобразити в нашому звiтi.
  

Ключове питання аудиту	Яким чином наш аудит розглядав ключове питання аудиту
Оцiнка знецiнення основних засобiв.
Станом на 31 грудня 2020 року сукупна балансова вартiсть основних засобiв Товариства становила 91 145 тис. грн. Це один iз значимих активiв на балансi Товариства, на який припадає 14,2 % загальної вартостi активiв.
Керiвництво провело оцiнку вартостi у використаннi i зовнiшнього знецiнення необоротних активiв в розрiзi одиниць, що генерують грошовi потоки згiдно з вимогами МСФЗ.
В результатi проведеного керiвництвом тестування не було виявлено знецiнення. Сума очiкуваного вiдшкодування  або вище балансової вартостi, або вiдповiдає їх балансової вартостi, також були вiдсутнi пiдстави для нарахування або вiдновлення ранiше нарахованого збитку вiд знецiнення.
Ми придiлили особливу увагу оцiнцi знецiнення основних засобiв, тому що процес оцiнки є складним, передбачає застосування керiвництвом  значних суджень i в його основi лежать припущення, на якi впливають прогнознi майбутнi ринковi та економiчнi умови, якi за своєю суттю є невизначеними.
 Тест на знецiнення чутливий до обгрунтовано можливої змiни припущень. Найбiльш значнi судження стосуються припущень на яких грунтуються вiдповiднi прогнозованi грошовi потоки, зокрема щодо розширеннi ринкiв збуту як всерединi країни так i за кордон.
Примiтка 5.2	Ми отримали i проаналiзували фiнансовi моделi, використанi керiвництвом для оцiнки на предмет знецiнення основних засобiв. 
Нашi аудиторськi процедури щодо проведеної керiвництвом оцiнки на предмет знецiнення основних засобiв включали наступне:
-	Перевiрку методологiї, використаної керiвництвом Товариства при проведеннi тесту на знецiнення;
-	Перевiрку на вибiрковiй основi ключових припущень, використаних в фiнансових моделях, i їх вiдповiднiсть затвердженому фiнансовому плану, зовнiшньої доступної i надiйної iнформацiї;
-	Оцiнку компетентностi, квалiфiкацiї, досвiду та об'єктивностi експертiв керiвництва;
-	Перевiрку точностi i доречностi вихiдних даних, заявлених керiвництвом в фiнансовiй моделi для оцiнки на предмет знецiнення основних засобiв.
За результатами вище проведених процедур ми вважаємо, що основнi припущення, використанi керiвництвом, є прийнятними для цiлей пiдготовки фiнансової звiтностi.
Прийнятнiсть поточних оцiнок керiвництва щодо знецiнення основних засобiв при пiдготовцi звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року, не є гарантiєю того, що з настанням майбутнiх подiй, якi за своєю суттю є невизначеними, данi оцiнки не зазнають змiн.
Ми вважаємо, що використанi керiвництвом фiнансовi моделi є в значнiй мiрi чутливими до змiн основних приспущень. Можливо обгрунтовано припустити, що якщо фактичнi показники виявляться вiдмiнними вiд зроблених припущень, то вiдповiдно, в майбутньому можуть виникнути як подальшi збитки вiд знецiнення, так i доходи вiд вiдновлення ранiше визнаного знецiнення.
Вплив застосування МСФЗ 15 Дохiд вiд договорiв з клiєнтами
Товариство застосувало МСФЗ 15 Дохiд вiд договорiв з клiєнтами (тут i надалi МСФЗ 15) з 01 сiчня 2018 року з використанням модифiкованого ретроспективного методу.
Для облiку доходу, який виникає по договорам з клiєнтами, МСФЗ 15 передбачає модель, що включає п'ять етапiв i вимагає визнання доходу в сумi, що вiдображає вiдшкодування, право на яке Товариство очiкує отримати i обмiн на передачу товарiв або послуг покупцевi.
МСФЗ 15 вимагає застосовувати судження i враховувати всi доречнi факти  обставини на кожному з етапiв моделi щодо договорiв з покупцями. Стандарт також мiстить  вимоги до облiку додаткових витрат на укладання договору i витрат, безпосередньо пов'язаних з виконанням договору. Крiм того, стандарт вимагає розкриття бiльшого обсягу iнформацiї.
Виконання керiвництвом вимог стандарту, зокрема, iдентифiкацiя контракту, виявлення зобов'язань щодо виконання, визначення цiни операцiї, передбачає застосування значних оцiнок i суджень. Внаслiдок цього виникає можливiсть наявностi суттєвої розбiжностi оцiнки та визнання доходу через суб'єктивнiсть оцiнки.
Примiтка 5.16	Нашi аудиторськi процедури щодо впливу застосування МСФЗ 15 i своєчасностi визнання виручки вiд основної дiяльностi включали наступне:
-	Ми отримали аналiз керiвництва щодо можливого впливу МСФЗ 15 на облiк Товариства
-	Ми оцiнили наявнi у Товариства засоби внутрiшнього контролю, запровадженi з метою своєчасного виявлення, достовiрної оцiнки та забезпечення повноти та достатностi вiдображення в облiку нарахованих доходiв.
-	Ми проаналiзували ключовi питання визнання виручки за МСФЗ 15, що були використанi керiвництвом Товариства для облiку виручки у 2020 роцi та для правильного застосування перехiдних положень МСФЗ 15.
-	Ми розглянули використання Товариством пятикрокової моделi визнання доходiв, що складаються з наступних крокiв: визнання договорiв з клiєнтами; визначення зобов'язань, якi пiдлягають виконанню; визначення цiни операцiї; розподiл цiни операцiї на зобов'язання, якi пiдлягають виконанню та визнання доходу, при виконання зобов'язань.
-	Ми вибiрково проаналiзували рiзнi елементи у виконаних договорах з клiєнтами для розумiння дотримання дiйсностi контракту, та наявностi вiдокремлених товарiв або послуг.
-	Ми проаналiзували достовiрнiсть та вiдповiднiсть розкриття якiсної i кiлькiсної iнформацiї яка би давала користувачам фiнансової звiтностi змогу оцiнити характер, обсяг, час i можливу невизначенiсть доходiв i грошових потокiв що виникають внаслiдок договорiв з клiєнтами.
Крiм того, ми оцiнили достовiрнiсть розкритої iнформацiї в Примiтцi 5.16 до фiнансової звiтностi, зiставили її з вимогами до розкриття iнформацiї МСФЗ.
Фiзична наявнiсть запасiв
Станом на 31 грудня 2020 року балансова вартiсть запасiв Товариства склала 244 171 тис.грн, що становить 38 вiдсоткiв вiд загальних активiв Товариства.
Ми визначили фiзичне iснування запасiв як одне з найбiльш важливих питань з огляду на суттєвiсть вартостi запасiв для фiнансової звiтностi та на ризик неправильного визначення перiоду придбання запасiв.
Iнформацiю про вартiсть запасiв включено у Примiтку 5.6 до фiнансової звiтностi.	Ми розглянули полiтику Товариства щодо запасiв та процедур iнвентаризацiї.

Ми перевiрили контрольнi процедури за процесом придбання та перемiщення запасiв.

Ми взяли участь у процедурах пiдрахунку запасiв та на вибiрковiй основi протестували фiзичне iснування запасiв.

Оцiнка запасiв, що облiковуються за меншим зi значень - собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї
Оцiнка запасiв, що облiковуються згiдно з МСБО 2 "Запаси" включно з визначенням чистої вартостi реалiзацiї, вимагає суттєвих суджень керiвництва. Вiдповiдно, це питання було одним з найбiльш суттєвих пiд час нашого аудиту.

Iнформацiя про облiкову полiтику щодо запасiв розкрито у Примiтцi 3 до фiнансової звiтностi.

Iнформацiю про запаси включено у Примiтку 5.2 до фiнансової звiтностi.
	Ми розглянули облiкову полiтику Товариства з облiку запасiв на предмет її вiдповiдностi вимогам МСБО 2, включаючи критерiї визнання та оцiнки запасiв.

Ми проаналiзували iнформацiю, використану Товариством для визначення резерву уцiнки запасiв до чистої вартостi реалiзацiї та резерву на застарiлi запаси, зокрема, судження управлiнського персоналу щодо майбутнього виробництва та продажiв, цiн продажiв та термiнiв дiї договорiв з продажи. Ми також проаналiзували рух запасiв та запаси без руху. Ми вибiрково порiвняли балансову вартiсть запасiв за цiнами продажу за вирахуванням витрат на продаж у наступному перiоду. Ми провели тестування запасiв на предмет наявностi застарiлих, пошкоджених та тих, що повiльно рухаються. Ми проаналiзували розкриття iнформацiї по запасах, наведенi у фiнансовiй звiтностi. 

Iнша iнформацiя.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається зi звiту про управлiння за 2020 рiк та звiту керiвництва (звiту про управлiння), який включає звiт про корпоративне управлiння (але не є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї), якi ми отримали до дати цього звiту аудитора, i рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2020 рiк, яку ми очiкуємо отримати пiсля цiєї дати.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю i  ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо iншої iнформацiї.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитись з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, яка iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або iншими 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 дiйшли до висновку, що iнформацiя, наведена в звiтi про управлiння в частинi  фiнансової iнформацiї, є  висвiтлена з усiх питань, про якi йде мова в роздiлi "Основа для думки iз застереженням" нашого звiту. Щодо звiту керiвництва (звiту про управлiння), ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту.
Коли ми ознайомимося з рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв за 2020 рiк, якщо ми дiйдемо висновку, що вона мiстить суттєве викривлення, нам потрiбно буде повiдомити iнформацiю про це питання тим, кого надiлено повноваженнями.

 Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу ПрАТ "Кредмаш" та Наглядової ради за фiнансову звiтнiсть
Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання   фiнансової звiтностi за 2020 рiк вiдповiдно до МСФЗ i вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" щодо складання фiнансової звiтностi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi керiвництво несе вiдповiдальнiсть за визначення здатностi товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв коли керiвництво або планує лiквiдувати товариство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Наглядова рада несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування товариства.

  Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит  фiнансової звiтностi.
     Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть вплинути на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї  фiнансової звiтностi. 
    Виконуючи аудит, вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрiм того, ми:
-	Iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю.
-	Отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю товариства
-	Оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених керiвництвом.
-	Доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку чи є суттєва  невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть пiдприємства продовжувати безперервну дiяльнiсть.  Якщо ми доходимо висновку щодо такої суттєвої невизначеностi ми повиннi привернути увагу в своєму Звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї  у фiнансовiй  звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежним, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого Звiту аудитора. Тим не менш, майбутнi подiї  або умови можуть примусити товариство припинити  свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
-	Оцiнюємо зазначене подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi вiдповiдно з розкриттям iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що лежать в основi її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
-	Отримуємо прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi щодо фiнансової iнформацiї господарської дiяльностi товариства  для висловлення думки щодо окремої фiнансової звiтностi.

Ми повiдомляємо керiвництву та Наглядовiй радi iнформацiю про запланований обсяг, час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час аудиту, включаючи будь якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Ми також надаємо Наглядовiй радi твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi зв'язки та iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних засобiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в нашому звiтi аудитора, крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважати його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.

Звiт щодо вимог iнших законодавчих  i нормативних актiв
Додатково до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, у звiтi незалежного аудитора ми наводимо також iнформацiю вiдповiдно  ч. 4 ст.14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" № 2558 VIII (далi по тексту - "Закон № 2558 VIII") про надання додаткової iнформацiї за результатами обов'язкового аудиту пiдприємства, що становить суспiльний iнтерес:

Призначення аудитора та загальна тривалiсть аудиторського завдання
Нас було призначено для виконання цього завдання протоколом засiдання  Наглядової Ради вiд  28 сiчня 2020 року та затверджено загальними збори акцiонерiв вiд 20 березня 2020 року, в якостi незалежних аудиторiв для проведення обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi товариства, у вiдповiдностi до пункту 7.5.3.14.  Статуту товариства.
Для нас це є другим завданням з  проведення ТОВ "АФ КАПIТАЛЪ" обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi, пiсля визнання товариства суб'єктом суспiльного iнтересу вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV.

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень:
Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень також наведено нами в параграфах "Думка iз застереженням" та "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит окремої фiнансової звiтностi" цього Звiту незалежного аудитора.

Пояснення щодо результативностi аудиту в частинi виявлення порушень, пов'язаних з шахрайством.
Цiлi нашого аудиту щодо шахрайства полягають у iдентифiкацiї та оцiнцi ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, отриманнi прийнятних аудиторських доказiв в достатньому обсязi щодо оцiнених ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства за допомогою виконання належних аудиторських процедур у вiдповiдь на цi ризики, а також в прийняттi необхiдних заходiв щодо фактичних або пiдозрюваних випадкiв шахрайства, виявлених в ходi аудиту. Однак основну вiдповiдальнiсть за запобiгання i виявлення випадкiв шахрайства несуть тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, i управлiнський персонал товариства.

Iдентифiкацiя та оцiнка потенцiйних ризикiв, пов'язаних з порушеннями	Дiї у вiдповiдь на оцiненi ризики
При iдентифiкацiї та оцiнцi ризикiв суттєвого викривлення в частинi виявлення порушень, зокрема пов'язаних iз шахрайством та недотримання вимог законодавства та нормативних актiв, нашi процедури, серед iншого, включали наступне:
-	запити управлiнському персоналу та тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, включаючи отримання та перегляд пiдтверджувальної документацiї, стосовно полiтики та процедур товариства, щодо:
-	iдентифiкацiї, оцiнювання та дотримання вимог законодавчих i нормативних актiв, а також наявнiсть вiдомостей про будь-якi випадки їх порушення;
-	виявлення та реагування на ризики шахрайства та наявнiсть вiдомостей про будь-яке фактичне, пiдозрюване або передбачуване шахрайство; i
-	внутрiшнi контролi, запровадженi для зменшення ризикiв, пов'язаних з шахрайством або недотримання вимог законодавчих та нормативних актiв.
-	обговорення членами команди iз завдання з аудиту та залученими внутрiшнiми фахiвцями з оподаткування та оцiнювання того, за яких обставин та на якому етапi фiнансова звiтнiсть товариства може бути вразливою щодо суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства, включаючи спосiб вчинення шахрайства. В рамках такого обговорення ми iдентифiкували потенцiал для шахрайства у таких сферах: можливiсть управлiнського персоналу нехтували внутрiшнiм контролем, ризик шахрайства визнання доходiв вiд реалiзацiї; i
-	отримання розумiння законодавчих i нормативних актiв, якi застосовуються до товариства, та складають нормативно-правову основу його дiяльностi. При цьому ми придiляли особливу увагу тим законам i нормативним актам, якi безпосередньо впливали на фiнансову звiтнiсть або мали фундаментальний вплив на дiяльнiсть товариства. Ключовi закони та нормативнi акти, якi ми розглядали у цьому контекстi, включаючи вiдповiдне податкове законодавство.	В результатi виконаних нами процедур з iдентифiкацiї i оцiнки ризикiв ми визначили в якостi ключових питань аудиту будь-якi питання, пов'язанi з потенцiйним ризиком шахрайства або недотримання вимог законодавства та нормативних актiв.
Нашi процедури у вiдповiдь на нашi iдентифiкованi ризики, серед iншого, полягали в наступному:
-	огляд розкриттiв до фiнансової звiтностi та тестування пiдтверджувальної документацiї для того, щоб оцiнити дотримання вимог вiдповiдних законiв i нормативних актiв, розглянутих в цьому роздiлi;
-	запит управлiнському персоналу, тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, та внутрiшнiм юристам щодо iснуючих та потенцiйних судових позовiв та претензiй;
-	виконання аналiтичних процедур для виконання будь-яких незвичайних або несподiваних взаємозв'язкiв, якi можуть вказувати на ризики суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства;
-	ознайомлення з протоколом засiдань тих, кого надiлено найвищими повноваженнями; i
-	тестування вiдповiдних проводок, вiдображених у головнiй книзi, та iнших коригувань; оцiнка того, чи свiдчать судження та рiшення, зробленi управлiнським персоналом при визначеннi облiкових оцiнок, на наявнiсть упередженостi; i оцiнювання економiчного обгрунтування щодо значних операцiй, якi є незвичайними або виходять за межi звичайного перебiгу бiзнесу.
Ми також повiдомили вiдповiднi iдентифiкованi закони та нормативнi акти, потенцiйнi ризики шахрайства всiм членам команди з завдання аудиту, включаючи внутрiшнiх фахiвцiв, i залишилися протягом всього аудиту настороженими щодо будь-яких ознак шахрайства або недотримання вимог законiв i нормативних актiв.
Ми не встановили моменти приховування, змови, пiдробки, навмисного не вiдображення операцiй в облiку, якi є елементами шахрайства, тому аудитори мають право сприймати надану iнформацiю, записи i документи як достовiрнi.

Щодо узгодження звiту незалежного аудитора з додатковим звiтом до Наглядової ради.
Функцiї Аудиторського комiтету у товариствi покладено на Наглядову раду.
Ми пiдтверджуємо, що наш звiт незалежного аудитора узгоджується з додатковим звiтом до Наглядової ради, який ми випустили 11 березня 2021 року вiдповiдно до вимог ст. 35 Закону № 2558 VIII.
Пiд час проведення цього завдання з обов'язкового аудиту ми не виявили iнших питань стосовно аудиторських оцiнок, окрiм тих, що зазначенi у роздiлi "Ключовi питання аудиту" цього звiту, iнформацiю щодо яких вважаємо за доцiльне розкрити  у вiдповiдностi до вимог частини 4.3 статтi 14 Закону № 2558 VIII.

Узгодження звiту про управлiння з фiнансовою звiтнiстю
Грунтуючись на результатах проведеної в ходi аудиту роботи з урахуванням сформованих в процесi аудиту знань i розумiння дiяльностi товариства та умов його роботи, в усiх суттєвих аспектах:
-	Звiт про управлiння складено у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та iнших застосовних законодавчих i нормативних актiв, а наведена в ньому iнформацiя узгоджується з фiнансовою звiтнiстю;
-	Ми дiйшли висновку, що iнформацiя, наведена в звiтi про управлiння в частинi фiнансової iнформацiї, є викривленою з тих питань, про якi йде мова в роздiлi "Основа для думки iз застереженням" нашого звiту

Надання неаудиторських послуг
     Ми пiдтверджуємо, що наскiльки ми знаємо i переконанi, ми  не надавали товариству  забороненi законодавством неаудиторськi послуги, зазначенi у четвертiй частинi статтi 6  Закону № 2558 VIII, протягом 2020 року та у перiод з 01 сiчня 2021 до дня пiдписання цього звiту незалежного аудитора.

 Незалежнiсть
ТОВ "АФ КАПIТАЛЪ" та ключовий партнер з аудиту  є незалежними по вiдношенню до товариства, згiдно з Мiжнародним кодексом етики для професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами застосованими в Українi для нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Пiд час проведення аудиту нами не було встановлено жодних додаткових фактiв або питань, якi могли б вплинути на нашу незалежнiсть та на якi ми б хотiли звернути Вашу увагу.

Iншi питання
Грунтуючись на результатах проведеної в ходi аудиту роботи з урахуванням сформованих в процесi аудиту знань i розумiння дiяльностi товариства та умов його роботи, в усiх суттєвих аспектах:
-	iнформацiя, яка мiститься в звiтi про корпоративне управлiння, що включається до складу рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2020 рiк вiдповiдно до вимог пунктiв 1-4 частини третьої статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", була пiдготовлена у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про цiннi папери i фондовий ринок" та узгоджується з фiнансовою звiтнiстю;
-	на нашу думку, звiт про корпоративне управлiння, що включається до складу рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2020 рiк, мiстить всю iнформацiю, яка вимагається пунктами 5-9 частини третьої статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

     Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей Звiт незалежного аудитора, є Iрина Тарасова (Номер реєстрацiї у  Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 102327) 
   
  
Пiдпис аудитора

     вiд iменi Аудиторської фiрми "КАПIТАЛЪ"                                       
     Директор                                                                             Приходько Я. П.

(Сертифiкат аудитора  серiї А №000940, виданий рiшенням АПУ №43
                                                                          вiд 28.03.96р., сертифiкований бухгалтер-практик ( CAP ), диплом АССА по МСФЗ (дипИПР ) , сертифiкат № 18338388 виданий в груднi 2018 року,сертифiкат № 0004022, виданий ФПБАУ та МССБА (ICCAA ) 15.12.2005р 
 Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв суб'єктiв аудиторської дiяльностi:101996)                     

м. Полтава,   12 березня  2021 року.

 Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Капiталъ"
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ:31391266
Юридична та фактична адреса:36014, вул. Соборностi, б.54, м. Полтава, Україна 
Телефон:+38(0532)509581, +38(0532)611-612.  Е-mail.  сapitalpfs@ukr.net
ТОВ "АФ "Капiталъ" включена до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi до роздiлу 4 "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий  аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес" за номером 2798. Посилання на реєстр: https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audyt-finansovoi-zvitnosti-pidpryjemstv-shho-stanovljat-suspilnyj-interes/




XVI. Твердження щодо річної інформації
               Рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), прийнятими Європейським союзом.

	На основi бухгалтерського облiку за ПСБО була пiдготовлена фiнансова iнформацiя i у подальшому скоригована у вiдповiдностi до МСФЗ. Пiдготовка даної фiнансової звiтностi вимагає використання достовiрних облiкових оцiнок.

	Фiнансова звiтнiсть складається на основi принципу безперервної дiяльностi, який передбачає, що Товариство буде продовжувати власну дiяльнiсть у досяжному майбутньому та буде у змозi реалiзувати власнi активи та звiльнитись вiд власних зобов'язань в процесi ведення поточної дiяльностi. Повернення активiв, а також майбутнi операцiї, можуть пiддаватися iстотному впливу теперiшнiх i майбутнiх економiчних умов. Керiвництво вважає, що у пiдприємства є надiйний доступ до ресурсiв фiнансування, що сприяє пiдтримцi операцiйної дiяльностi Товариства.

	ПрАТ "Кредмаш" схильне до ринкового ризику, кредитного ризику й ризику лiквiдностi. Розрахунок  показникiв лiквiдностi та фiнансової стiйкостi свiдчить про те, що Товариство є фiнансово стабiльним, платоспроможним, незалежним вiд зовнiшнiх залучених джерел, iнвесторiв та кредиторiв та може залучати фiнансовi iнвестицiї.

	Значний вплив на дiяльнiсть ПрАТ "Кредмаш" чинять полiтичнi, фiнансово-економiчнi, виробничо-технологiчнi та екологiчнi фактори.

Керiвництво вважає, що фiнансова звiтнiсть мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента та про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi.



XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Вид інформації
1
2
3
09.12.2019
18.02.2020
Спростування
09.12.2019
18.02.2020
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
20.03.2020
23.03.2020
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.03.2020
24.03.2020
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
07.12.2020
08.12.2020
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів


