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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
 
I. Загальні відомості
 
1. Повне найменування емітента
 
Приватне акцiонерне товариство "Кременчуцький завод дорожнiх машин"
 
2. Організаційно-правова форма
 
Приватне акціонерне товариство
 
3. Код за ЄДРПОУ
 
05762565
 
4. Місцезнаходження
 
39600, Полтавська, Кременчуцький, м.Кременчук, пр.Свободи,4
 
5. Міжміський код, телефон та факс
 
(0536) 74-33-92, (0532) 50-14-25
 
6. Електронна поштова адреса
 
market@kredmash.poltava.ua; oao@kredmash.com
 
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
 
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
 
06.04.2018
 
 
(дата)
2. Річна інформація  опублікована у
 
Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку    № 69
 
11.04.2018
 
 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
 
(дата)
3. Річна інформація розміщена на  сторінці в мережі Інтернет
 
www.kredmash.com
 
10.04.2018
 
 
(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 щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
 
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
 
5. Інформація про рейтингове агентство
 
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
 
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
X
9. Інформація про загальні збори акціонерів
X
10. Інформація про дивіденди
 
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
 
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
X
2) інформація про облігації емітента
 
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
 
4) інформація про похідні цінні папери
 
5)  інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
 
13. Опис бізнесу
 
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
3)  інформація про зобов’язання емітента
X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
X
5)  інформація про собівартість реалізованої продукції
X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
 
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
X
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
 
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
 
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
X
17. Інформація  про  стан  корпоративного  управління
X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
 
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
 
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
 
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
 
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
 
23. Основні відомості про ФОН
 
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
 
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
 
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
 
27. Правила ФОН
 
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
 
30. Річна фінансова звітність
 
31. Річна фінансова звітність,  складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
 
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
 
34. Примітки
1. Відповідно до ст.4 ЗУ "Про державне регулювання ринку цінних паперів" підприємство не потребує визначення рейтингової оцінки.
2. Облігації та інші цінні папери Емітентом не випускались. 
3. Боргові цінні папери Емітентом не випускались.
4. Іпотечні облігації не випускались.
5. Іпотечні сертифікати не випускались.
6. Сертифікати ФОН не випускались.
7. Річна фінансова звітність складена відповідно до міждународних стандартів 
8. Цільові облігації не випускались.
9. Протягом звітного періоду власні акції не викупались.
10.Рейтингові агентства послуги не надавали.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.01  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Кременчуцький завод дорожнiх машин"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АО1 №360731
3. Дата проведення державної реєстрації
13.04.2000
4. Територія (область)*
53000 - Полтавська
5. Статутний капітал (грн)
8542975,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)
2038
 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
виробництво  машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва 28.92, виробництво автотранспортних засобів 29.10, вантажний автомобільний транспорт 49.41
10. Органи управління підприємства
Органами управління Товариством є:
а) загальні збори акціонерів ;
б) Наглядова рада;
в) Правління.
 
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Державний експортно-імпортний банк" в м.Київ
2) МФО банку
322313
3) поточний рахунок
26007000038027
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "Державний експортно-імпортний банк" в м.Київ
5) МФО банку
322313
6) поточний рахунок
26007000038027
 
* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.01  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Голова Наглядової ради - президент ПрАТ "Кредмаш"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Данилейко Микола Іванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
2112513375
4) рік народження**
1957
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 2011 по 1.09.2017 - голова Наглядової ради - президент ПАТ "Кредмаш"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.09.2017, 3 роки
9) 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 зазначені в посадовій інструкції та контракті.
У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було.
Акціонер.

1) посада*
Голова правління - Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тверезий Олександр Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
2245204575
4) рік народження**
1961
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 2011 по 1.09.2017 голова правління - Генеральний директор ПАТ "Кредмаш"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.09.2017, 3 роки
9) опис
з 2011 по 1.09.2017 голова правління - Генеральний директор ПАТ "Кредмаш"
з 1.09.2017 по т/ч голова правління - Генеральний директор ПрАТ "Кредмаш".
Повноваження та обов'язки зазначені в посадовій інструкції та контракті.
У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було.
Акціонер.

1) посада*
Заступник Голови правління - заступник Генерального директора з комерційних питань та економіки
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Косих Михайло Юрійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
2438204256
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 2014 по 4.09.2017 - заступник Голови правління - заступник Генерального директора з комерційних питань та економіки ПАТ  "Кредмаш"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.09.2017, 3 роки
9) опис
з 2011 по 2014 - заступник Голови правління - директор з комерційних питань та економіки
з 2014 по 4.09.2017 - заступник Голови правління - заступник Генерального директора з комерційних питань та економіки ПАТ  "Кредмаш"
з 4.09.2017 по т/ч - заступник Голови правління - заступник Генерального директора з комерційних питань та економіки ПрАТ  "Кредмаш".
Повноваження та обов'язки зазначені в посадовій інструкції та контракті.
У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було.
Акціонер.

1) посада*
Член правління - директор технічний
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Довбня Олександр Іванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
2378010973
4) рік народження**
1965
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 2011 по 4.09.2017 -  член правління - директор технічний  ПАТ "Кредмаш"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.09.2017, 3 роки
9) опис
з 2011 по 4.09.2017 -  член правління - директор технічний  ПАТ "Кредмаш"
з 4.09.2017 по т/ч - член правління - директор технічний  ПрАТ "Кредмаш".
Повноваження та обов'язки зазначені в посадовій інструкції та контракті.
У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було.
Акціонер.

1) посада*
Член правління -  головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бихкало Оксана Володимирівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
2578204788
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 2011 р.  04.09.2017 - член правління - головний бухгалтер ПАТ "Кредмаш".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.09.2017, 3 роки
9) опис
з 2011 р.  04.09.2017 - член правління - головний бухгалтер ПАТ "Кредмаш".
з  04.09.2017.  по т/ч - член правління - головний бухгалтер ПрАТ "Кредмаш".
Повноваження та обов'язки зазначені в посадовій інструкції та контракті.
У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було.
Акціонер.

1) посада*
Член Наглядової ради - головний енергетик ПрАТ "Кредмаш"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Перепельченко Віктор Іванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
2003904873
4) рік народження**
1954
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
45
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 2014 по 1.09.2017 - член Наглядової ради, головний енергетик ПАТ "Кредмаш"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.09.2017, 3 роки
9) опис
з 2011  по 2014 - член правління, 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 зазначені в посадовій інструкції та контракті.
У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було.
Акціонер.

1) посада*
Голова ревізійної комісії - начальник ВОПЗ ПрАТ "Кредмаш"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кузнєцова Олена Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
2334506065
4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 2011 - по 1.09.2017 - голова ревізійної комісії -  начальник ВОПЗ ПАТ "Кредмаш"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.09.2017, 3 роки
9) опис
з 2011 - по 1.09.2017 - голова ревізійної комісії -  начальник ВОПЗ ПАТ "Кредмаш"
з 1.09.2017 - по т/ч - голова ревізійної комісії -  начальник ВОПЗ ПрАТ "Кредмаш".
Повноваження та обов'язки зазначені в посадовій інструкції та контракті.
У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було.
Акціонер.

1) посада*
Член Наглядової ради ,голова правління- директор ПрАТ НТЦ "Інформаційні системи"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Оксак Олег Іванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
1811405836
4) рік народження**
1949
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
52
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 22 вересня 2015 р. по теперішній час - Голова Правління - директор ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми",
з 31 березня 2017 р. по 1.09.2017 - член Наглядової ради ПАТ "Кредмаш",
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.09.2017, 3 роки
9) 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 теперішній час - Голова Правління - директор ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми",
з 31 березня 2017 р. по 1.09.2017 - член Наглядової ради ПАТ "Кредмаш",
з 1.09.2017. по теперішній час - член Наглядової ради ПрАТ "Кредмаш".
Повноваження та обов'язки зазначені в посадовій інструкції та контракті.
У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було.
Акціонер.

1) посада*
Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Матевосян Вікторія Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
2470210249
4) рік народження**
1967
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 2011 по 1.09.2017 - Член ревізійної комісії - начальник ВВПіР ПАТ "Кредмаш"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.09.2017, 3 роки
9) опис
з 2011 по 1.09.2017 - Член ревізійної комісії - начальник ВВПіР ПАТ "Кредмаш"
з 1.09.2017 по т/ч - Член ревізійної комісії - начальник ВВПіР ПрАТ "Кредмаш".
Повноваження та обов'язки зазначені в посадовій інструкції та контракті.
У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було.
Акціонер.

1) посада*
Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Питоня Олена Анатоліївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
2388208044
4) рік народження**
1965
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 2011  по  1.09.2017 - член ревізійної комісії-економіст з фінансової роботи ПАТ "Кредмаш".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.09.2017, 3 роки
9) опис
з 2011  по  1.09.2017 - член ревізійної комісії-економіст з фінансової роботи ПАТ "Кредмаш"
з 1.09.2017   по  т/ч - член ревізійної комісії-економіст з фінансової роботи ПрАТ "Кредмаш".
Повноваження та обов'язки зазначені в посадовій інструкції та контракті.
У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було.
Акціонер.

1) посада*
Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рябищук Олена Іванівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
2268706269
4) рік народження**
1962
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 2011 по 1.09.2017- член ревізійної комісії - завідувач відділом КБ ПАТ "Кредмаш"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.09.2017, 3 роки
9) опис
з 2011 по 1.09.2017- член ревізійної комісії - завідувач відділом КБ ПАТ "Кредмаш"
з 1.09.2017 по т/ч - член ревізійної комісії - завідувач відділом КБ ПрАТ "Кредмаш".
Повноваження та обов'язки зазначені в посадовій інструкції та контракті.
У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було.
Акціонер.

1) посада*
Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хмельницький Сергій Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
2053806110
4) рік народження**
1956
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 2011 по 1.09.2017 - член ревізійної комісії- начальник ковальсько-термічного цеху ПАТ "Кредмаш"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.09.2017, 3 роки
9) опис
з 2011 по 1.09.2017 - член ревізійної комісії- начальник ковальсько-термічного цеху ПАТ "Кредмаш"
з 1.09.2017 по т/ч - член ревізійної комісії- начальник ковальсько-термічного цеху ПрАТ "Кредмаш".
Повноваження та обов'язки зазначені в посадовій інструкції та контракті.
У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було.
Акціонер.

1) посада*
член Наглядової ради - Головний конструктор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Волков Володимир Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
2747516931
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 2012 р. по 1.09.2017 - член Наглядової ради - головний конструктор ПАТ"Кредмаш"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.09.2017, 3 роки
9) опис
2006-2012 рр. - заступник головного конструктора
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 зазначені в посадовій інструкції та контракті.
У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було.
Акціонер.

1) посада*
Член правління-начальник управління зовнішньо-економічних зв'язків та реалізації
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пономаренко Володимир Петрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
2120814071
4) рік народження**
1958
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 2014 р. по 1.09.2017 - член правління-начальник управління зовнішньо-економічних зв'язків та реалізації ПАТ "Кредмаш"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.09.2017, 3 роки
9) опис
з 18.04.2011 р. - заступник начальника ВДВ
з 05.05.2011 р. - начальник УЗЕЗіР
з 2014 р. по 1.09.2017 р. - член правління-начальник управління зовнішньо-економічних зв'язків та реалізації ПАТ "Кредмаш".
з 1.09.2017 р. по т/ч - член правління-начальник управління зовнішньо-економічних зв'язків та реалізації ПрАТ "Кредмаш".
Повноваження та обов'язки зазначені в посадовій інструкції та контракті.
У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було.
 Акціонер.

1) посада*
Член Наглядової ради - Секретар корпоративний
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ляшенко Ніна Гур'ївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
2132606449
4) рік народження**
1958
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 2014 р. по 1.09.2017 р.  -  секретар корпоративний ПАТ "Кредмаш"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.09.2017, 3 роки
9) опис
З 2011 р. по 2014 р. - член Наглядової ради, начальник ПЕВ ПАТ "Кредмаш".  
з 2014 р. по 1.09.2017 р.  -  секретар корпоративний ПАТ "Кредмаш".
 з 1.09.2017 р. по теперішній час - член Наглядової ради, секретар корпоративний ПрАТ "Кредмаш". 
Повноваження та обов'язки зазначені в посадовій інструкції та контракті.
 У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було. 
Акціонер.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість простих іменних акцій
Кількість простих на пред’явника акцій
Кількість за видами акцій







прості іменні
привілейовані іменні
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Голова Наглядової ради - президент ПрАТ "Кредмаш"
Данилейко Микола Іванович
2112513375
54573
15,970139
54573
0
0
0
Голова правління - Генеральний директор ПрАТ "Кредмаш"
Тверезий Олександр Володимирович
2245204575
34887
10,209266
34887
0
0
0
Заступник Голови правління - заступник Генерального директора з комерційних питань та економіки
Косих Михайло Юрійович
2438204256
3559
1,041499
3559
0
0
0
Член правління - директор технічний
Довбня Олександр Іванович
2378010973
119
0,034824
119
0
0
0
Член правління -  головний бухгалтер
Бихкало Оксана Володимирівна
2578204788
11
0,003219
11
0
0
0
Член Наглядової ради - головний енергетик ПрАТ "Кредмаш"
Перепельченко Віктор Іванович
2003904873
2132
0,623904
2132
0
0
0
Голова ревізійної комісії - начальник ВОПЗ ПрАТ "Кредмаш"
Кузнєцова Олена Миколаївна
2334506065
1
0,000293
1
0
0
0
Член Наглядової ради, голова правління- директор ПрАТ НТЦ "Інформаційні системи"
Оксак Олег Іванович
1811405836
897
0,262496
897
0
0
0
Член ревізійної комісії,  начальник ВВПіР ПрАТ "Кредмаш"
Матевосян Вікторія Миколаївна
2470210249
1
0,000293
1
0
0
0
Член ревізійної комісії, економіст з фінансової роботи I категорії ФВ ПрАТ"Кредмаш"
Питоня Олена Анатоліївна
2388208044
7
0,002048
7
0
0
0
Член ревізійної комісії
Рябищук Олена Анатоліївна
2268706269
10
0,002926
10
0
0
0
Член ревізійної комісії - начальник цеху №3
Хмельницький Сергій Миколайович
2053806110
1495
0,437494
1495
0
0
0
член Наглядової ради - Головний конструктор
Волков Володимир Володимирович
2747516931
3
0,000878
3
0
0
0
Член правління-начальник управління зовнішньо-економічних зв'язків та реалізації
Пономаренко Володимир Петрович
2120814071
3
0,000878
3
0
0
0
Член Наглядової ради - Секретар корпоративний
Ляшенко Ніна Гур'ївна
2132606449
442
0,129346
442
0
0
0
Усього
98140
28,719503
98140
0
0
0
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VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи*
Місцезнаходження
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





прості іменні
привілейовані іменні
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи**
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій



прості іменні
привілейовані іменні
Данилейко Микола Іванович
54573
15,970139
54573
0
Тверезий Олександр Володимирович
34887
10,209266
34887
0
Усього
89460
26,179400
89460
0

* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

** Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів
чергові
позачергові
(*)
X

Дата проведення
23.03.2018
Кворум зборів **
90,890000
Опис
Порядок денний та рішення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів.
1.	Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
Рішення:
Обрати лічильну комісію у складі:
1.	Коноваленко  Людмила  Іванівна  
2.	Бородін  Сергій  Леонідович  
3.	Акулов  Юрій  Макарович
4.	Антонова  Наталія  Павлівна
5.	Масюк Микола Олександрович
6.	Гончар Сергій Володимирович
7.	Богомаз  Володимир  Олександрович
8.	Скоренко  Олександр  Михайлович
9.	Степаненко  Олена  Миколаївна

2.	Затвердження звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2017 році та основні напрямки його діяльності в 2018 році.
Рішення:
1.	Звіт правління про фінансово-господарську діяльність у 2017 році та основні напрямки діяльності Товариства в 2018 році - з а т в е р д и т и.
2.	Річний звіт Товариства за 2017 р. - з а т в е р д и т и. 
3.	Правлінню Товариства:
-	забезпечити виконання затвердженого плану виробництва та реалізації продукції на 2018 рік;
-	прискорити роботи з поетапного приведення рівня продукції, яка виробляється Товариством, у відповідність з вимогами європейських сертифікатів;
-	продовжити роботи з виконання всіх діючих програм, спрямованих на стабілізацію роботи підприємства, поліпшення якості продукції, розширення її номенклатури, освоєння нових ринків збуту, питань з енергоефективності та енергозбереження. 

3.	Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства.
Рішення:
1.	Звіт про роботу Ревізійної комісії- з а т в е р д и т и.
2.	Висновок Ревізійної комісії - з а т в е р д и т и.
3.	Ревізійній комісії :
-	посилити контроль за обліково-фінансовою та  господарською діяльністю 
ПрАТ "Кредмаш";
-	у своїй подальшій роботі врахувати зауваження, висловлені у виступах акціонерів.

4.	Затвердження звіту Наглядової ради Товариства.
Рішення:
1.Звіт Наглядової ради про її діяльність у 2017 році - з а т в е р д и т и .
2.Наглядовій Раді забезпечити контроль за виконанням рішень загальних зборів  та захисту прав акціонерів.

5.	Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства та вирішення питання про виплату дивідендів за 2017 р.
Рішення:
1.	Розподіл прибутку у 2017 році - з а т в е р д и т и.
2.	За результатами поточної фінансової діяльності у 2018 році використовувати кошти у відповідності з кошторисом за кожним напрямом діяльності.
3.	Дивіденди за підсумками роботи за 2017 рік нарахувати у розмірі 60 (шістдесят)   гривень  на одну акцію. 
 Дивіденди виплатити в повному обсязі через депозитарну систему України. Початок виплати дивідендів - 3 травня  2018 року. 
4.  Залишок чистого прибутку інвестувати на розвиток виробництва.

По всім питанням порядку денного були прийняті позитивні рішення.
Пропозиції до проекту  порядку денного та проектів рішень не подавались.

Вид загальних зборів
чергові
позачергові
(*)

X
Дата проведення
01.09.2017
Кворум зборів **
91,900000
Опис
Порядок денний:
1.	Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.
Рішення:
      Обрати лічильну комісію у складі:
1.	Коноваленко  Людмила  Іванівна  
2.	Бородін  Сергій  Леонідович  
3.	Акулов  Юрій  Макарович
4.	Антонова  Наталія  Павлівна
5.	Масюк Микола Олександрович
6.	Гончар Сергій Володимирович
7.	Богомаз  Володимир  Олександрович
8.	Скоренко  Олександр  Михайлович
9.	Степаненко  Олена  Миколаївна

2.	Про зміну типу Товариства з публічного на приватне.
Рішення:
1.	Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

3.	Про зміну найменування Товариства з публічного акціонерного товариства      "Кременчуцький завод дорожніх машин" на приватне акціонерне товариство  "Кременчуцький завод дорожніх машин".
Рішення:         
1.	Змінити найменування Товариства з публічного акціонерного товариства "Кременчуцький завод дорожніх машин" на приватне акціонерне товариство                           " Кременчуцький завод дорожніх машин".

4.	Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту. Надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції та здійснення його державної реєстрації.
     
Рішення:
1.	Прийняти зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут в новій редакції.
2.	Надати повноваження голові та секретарю зборів на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
3.	Доручити Правлінню Товариства здійснити державну реєстрацію Статуту згідно чинного законодавства.

5.	Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Рішення:
        1."Положення про загальні збори акціонерів Товариства"  в  новій редакції  -  з а т в е р д и т и.
     
6.	Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.
    
 Рішення:
                     1."Положення про Наглядову Раду Товариства"   в  новій редакції  -  з а т в е р д и т и.


7.	Затвердження нової редакції Положення про Правління Товариства.
      
Рішення:
1."Положення про Правління Товариства" в новій редакції  - з а т в е р д и т и.

8.	Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Товариства.
      
Рішення:
             1."Положення про Ревізійну комісію Товариства" в новій редакції  - з а т в е р д и т и.

9.	Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Рішення:
  1.Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

10.Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Рішення:
       1.Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

  11.Обрання членів Наглядової ради Товариства.

 РІшення    

Обрати членами Наглядової ради:

1.Данилейко Микола Іванович
2.Перепельченко Віктор Іванович
3.Ляшенко Ніна Гур'ївна
4.Волков Володимир Володимирович
5.Оксак Олег Іванович

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства

Рішення

Обрати членами Ревізійної комісії:

1. Кузнєцова  Олена  Миколаївна
2.Питоня  Олена  Анатоліївна
3. Матевосян  Вікторія  Миколаївна
4. Рябищук  Олена  Іванівна
5. Хмельницький  Сергій Миколайович
  
  По всім питанням порядку денного були прийняті позитивні рішення.
Пропозиції до проекту  порядку денного та проектів рішень не подавались.

Вид загальних зборів
чергові
позачергові
(*)
X

Дата проведення
31.03.2017
Кворум зборів **
90,900000
Опис
Порядок денний та рішення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів.

1.	Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Рішення:
Обрати лічильну комісію у складі:
1.	Коноваленко  Людмила  Іванівна  
2.	Бородін  Сергій  Леонідович  
3.	Акулов  Юрій  Макарович
4.	Антонова  Наталія  Павлівна
5.	Масюк Микола Олександрович
6.	Гончар Сергій Володимирович
7.	Богомаз  Володимир  Олександрович
8.	Скоренко  Олександр  Михайлович
9.	Степаненко  Олена  Миколаївна

2.	Затвердження звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2016 році та основні напрямки його діяльності в 2017 році.
       
    Рішення:
1.	Звіт правління про фінансово-господарську діяльність у 2016 році та основні напрямки діяльності Товариства в 2017 році - з а т в е р д и т и.
2.	Річний звіт Товариства за 2016 р. - з а т в е р д и т и. 
3.	Правлінню Товариства:
-	забезпечити виконання затвердженого плану виробництва та реалізації продукції на 2017 рік;
-	прискорити роботи з поетапного приведення рівня продукції, яка виробляється Товариством, у відповідність з вимогами європейських сертифікатів;
-	продовжити роботи з виконання всіх діючих програм, спрямованих на стабілізацію роботи підприємства, поліпшення якості продукції, розширення її номенклатури, освоєння нових ринків збуту, питань з енергоефективності та енергозбереження. 

3.	Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства.

Рішення:
1.	Звіт про роботу Ревізійної комісії- з а т в е р д и т и.
2.	Висновок Ревізійної комісії - з а т в е р д и т и.
3.	Ревізійній комісії :
-	посилити контроль за обліково-фінансовою та  господарською діяльністю 
ПАТ "Кредмаш";
-	у своїй подальшій роботі врахувати зауваження, висловлені у виступах акціонерів.

4.	Затвердження звіту Наглядової ради Товариства.

Рішення:
1.Звіт Наглядової ради про її діяльність у 2016 році - з а т в е р д и т и .
2.Наглядовій Раді забезпечити контроль за виконанням рішень загальних зборів  та захист прав акціонерів.

5.	Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства та вирішення питання про виплату дивідендів за 2016 р.
 
Рішення:
1.	Розподіл прибутку у 2016 році - з а т в е р д и т и.
2.	За результатами поточної фінансової діяльності у 2017 році використовувати кошти у відповідності з кошторисом за кожним напрямом діяльності.
3.	Дивіденди за підсумками роботи за 2016 рік нарахувати у розмірі 30 (тридцять)   гривень  на одну акцію. 
 Дивіденди виплатити в повному обсязі через депозитарну систему України. Початок виплати дивідендів - 17 травня  2017 року. 
4.  Залишок чистого прибутку інвестувати на розвиток виробництва.

6.	Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Рішення:
        1.Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

7.	Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Рішення:
       1.	Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

8.	 Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення

Обрати членами Наглядової ради:

1.Данилейко Микола Іванович
2.Перепельченко Віктор Іванович
3.Ляшенко Ніна Гур'ївна
4.Волков Володимир Володимирович
5.Оксак Олег Іванович

9.	Обрання членів Ревізійної комісії Товариства

Рішення

Обрати членами Ревізійної комісії:

1. Кузнєцова  Олена  Миколаївна
2.Питоня  Олена  Анатоліївна
3. Матевосян  Вікторія  Миколаївна
4. Рябищук  Олена  Іванівна
5. Хмельницький  Сергій Миколайович

По всім питанням порядку денного були прийняті позитивні рішення.
Пропозиції до проекту  порядку денного та проектів рішень не подавались.

* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.01  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

X. Відомості про цінні папери емітента


1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн.)
Кількість акцій (штук)
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
25,00
341719
8542975,00
100,000000
Опис
Торгівля цінними паперами через фондову біржу не здійснювалась.
Додаткового випуску акцій не відбувалось..
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.01  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

XII. 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, всього (тис. грн.) 

на початок періоду 
на кінець періоду
на початок періоду 
на кінець періоду 
на початок періоду 
на кінець періоду 
1
3
4
5
6
7
8
1. Виробничого призначення: 
67745
77633
0
0
67745
77633
будівлі та споруди
35484
28758


35484
28758
машини та обладнання
28562,8
40015


28562,8
40015
транспортні засоби
1733
3451


1733
3451
земельні ділянки
0
3225


0
3225
інші
1965,2
2184


1965,2
2184
2. Невиробничого призначення: 
755
918
0
0
755
918
будівлі та споруди
728
685


728
685
машини та обладнання
16
11


16
11
транспортні засоби
0
0


0
0
земельні ділянки




0
0
інвестиційна нерухомість

0


0
0
інші
11
222


11
222
Усього 
68500
78551
0
0
68500
78551
Опис
Первісна вартість осн. засобів виробничого призначення
на 01.01.2017 -  167901,4 тис.грн.
на 01.01.2018 -  185462,8 тис.грн.
Суттевих змін у вартості основних засобів не відбулося.
Обмеження на використання майна відсутні.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
1
2
3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) 
409223
323805
Статутний капітал (тис. грн.) 
8543
8543
Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 
8543
8543
Опис
Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.
Висновок
Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 400680 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 400680 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу 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
1900,00
X
X
у тому числі:




кредитна лінія
18.05.2017
1900,00
0,000000
29.01.2018
Зобов'язання за цінними паперами
X
0,00
X
X
у тому числі:




за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0,00
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0,00
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X

X
X
за векселями (всього)
X
0,00
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0,00
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0,00
X
X
Податкові зобов'язання
X
2543,00
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0,00
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
206666,00
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
211109,00
X
X
Опис
д/в
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4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п
Основний вид продукції*
Обсяг виробництва
Обсяг реалізованої продукції


у натуральній формі (фізична од. вим.**)
у грошовій формі (тис. грн.)
у відсотках до всієї виробленої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**)
у грошовій формі (тис. грн.)
у відсотках до всієї реалізованої продукції
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Установки асфальто- та грунтозмішувальні
50 шт.
531878,70
60,100000
50 шт.
531878,70
60,100000
2
Запасні частини, вузли та агрегати до будівельно-дорожної техніки
д/в
254998,40
28,800000
д/в
254285,10
28,700000
3
Товари народного споживання
д/в
84544,60
9,600000
д/в
84435,60
9,600000
4
Інші види продукції
д/в
13694,00
1,500000
д/в
14144,80
1,600000

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.
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5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п
Склад витрат*
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1
2
3
1
Матеріальні витрати (за вирахуванням вартості зворотних відходів)
65,238422
2
Витрати на оплату праці
24,382665
3
Відрахування на соціальні заходи
5,391344
4
Інші операційні витрати
3,770957

* Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.
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7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на 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 розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
06.01.2017
Наглядова рада
60000,00
313963,00
19,110000
Придбання товару (комплектуючих виробів)
06.01.2017
www.kredmash.com
Опис:
Наглядова рада 06.01.2017 р. 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 ПАТ "Кременчуцький завод дорожнiх машин" та ТОВ "СВ Альтера Київ" на суму, що не перевищує 60 000 000 (шiстдесят мiльйонiв) гривень. Предмет правочину - придбання товару (комплектуючих виробiв). Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 60 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 01.01.2016 р.) - 313 963 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 19,11%.
2
07.02.2017
Наглядова рада
78000,00
313963,00
24,840000
Придбання товару (металопрокату)
08.02.2017
www.kredmash.com
Опис:
Наглядова рада 07.02.2017 р. 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 ПАТ "Кременчуцький завод дорожнiх машин" та ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМС" на суму, що не перевищує 78 000 000 (сімдесят вісім мiльйонiв) гривень. Предмет правочину - придбання товару (металопрокату). Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 78 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 01.01.2016 р.) - 313 963 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 24,84%.
3
30.06.2017
Наглядова рада
105000,00
422835,00
24,830000
Придбання товару (металопрокату)
03.07.2017
www.kredmash.com
Опис:
Наглядова рада 30.06.2017 р. 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 ПАТ "Кременчуцький завод дорожнiх машин" та ТОВ "МЕТАЛОЦЕНТРИ КОМЕКС" на суму, що не перевищує 25% активiв Товариства станом на 1.01.2017 р., а саме складає 24,83%. Предмет правочину - придбання товару (металопрокату). Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 105 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 01.01.2017 р.) - 422 835 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 24,83%.
4
04.12.2017
Наглядова рада
60000,00
422835,00
14,190000
Постачання комплектуючих виробів
02.12.2017
www.kredmash.com
Опис:
Наглядова рада 04.12.2017 р. 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 "СВ Альтера Київ" на суму, що не перевищує 25% активiв Товариства станом на 1.01.2017 р., а саме складає 14,19%. Предмет правочину - постачання комплектуючих виробiв. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 60 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 01.01.2017 р.) - 422 835 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 14,19%.
5
04.12.2017
Наглядова рада
105000,00
422835,00
24,830000
Придбання товару (металопрокату)
05.12.2017
www.kredmash.com
Опис:
Наглядова рада 04.12.2017 р. 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 1.01.2017 р., а саме складає 24,83%. Предмет правочину - придбання товару (металопрокату). Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 105 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 01.01.2017 р.) - 422 835 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 24,83%.

* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.
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XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Вид інформації
1
2
3
06.01.2017
06.01.2017
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
07.02.2017
08.02.2017
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
20.02.2017
21.02.2017
Відомості про проведення загальних зборів
31.03.2017
03.04.2017
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
03.04.2017
04.04.2017
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.06.2017
03.07.2017
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
17.07.2017
19.07.2017
Відомості про проведення загальних зборів
30.08.2017
30.08.2017
Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
01.09.2017
04.09.2017
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
04.09.2017
05.09.2017
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
21.09.2017
22.09.2017
Відомості про зміну типу акціонерного товариства
04.12.2017
05.12.2017
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
04.12.2017
05.12.2017
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
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XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
ТОВ "Січень-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
32996030
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
36022, Україна, м.Полтава, вул.Небесної сотні, 91
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
3422 24.06.2004
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
214 П 000214 12.03.2013 27.03.2019
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України
0617 28.07.2016
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
01.01.2017 - 31.12.2017
Думка аудитора
02 - із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)
-
Номер та дата договору на проведення аудиту
7 23.01.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту
26.01.2018 - 14.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)
14.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
30000,00
 
* Cерія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
 
** Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.
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Інформація про стан корпоративного управління
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2015
1
0
2
2016
1
0
3
2017
2
1
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так (*)
Ні (*)
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X

Акціонери 

X
Депозитарна установа

X
Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

Так (*)
Ні (*)
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

Так (*)
Ні (*)
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)
X

Підняттям рук

X
Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так (*)
Ні (*)
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту
X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (запишіть)
Зміна типу та найменування товариства
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) 
ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так (*)
Ні (*)
Наглядова рада


Виконавчий орган


Ревізійна комісія (ревізор)


Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

Інше (зазначити)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення



Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
5
членів наглядової ради - акціонерів
5
членів наглядової ради - представників акціонерів
0
членів наглядової ради - незалежних директорів
0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
1
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
4
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
0
Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так (*)
Ні (*)
Складу

X
Організації

X
Діяльності

X
Інші (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?
26
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так (*)
Ні (*)
Стратегічного планування

X
Аудиторський

X
З питань призначень і винагород

X
Інвестиційний

X
Інше (запишіть)

Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)
так
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так (*)
Ні (*)
Винагорода є фіксованою сумою
X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди

X
Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

Так (*)
Ні (*)
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X
Знання у сфері фінансів і менеджменту

X
Особисті якості (чесність, відповідальність)

X
Відсутність конфлікту інтересів
X

Граничний вік

X
Відсутні будь-які вимоги

X
Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

Так (*)
Ні (*)
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із 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 (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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 (осіб)
5
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?
5
Відповідно до статуту вашого 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
Ні
Ні
Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) 
Ні
Ні
Так
Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету
Так
Ні
Ні
Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
Ні
Так
Ні
Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Так
Ні
Ні
Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
Так
Ні
Ні
Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
Ні
Так
Ні
Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
Так
Ні
Ні
Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
Ні
Так
Ні
Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Так
Ні
Ні
Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій 
Так
Ні
Ні
Ні
Затвердження зовнішнього аудитора
Ні
Так
Ні
Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів 
Так
Ні
Ні
Ні
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)
так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)
так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так (*)
Ні (*)
Положення про загальні збори акціонерів  
X

Положення про наглядову раду 
X

Положення про виконавчий орган
X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства 

X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X

Положення про акції акціонерного товариства 

X
Положення про порядок розподілу прибутку 

X
Інше (запишіть) 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (*)?

Інформація розповсюджується на загальних зборах
Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності 
Так
Так
Так
Так
Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу 
Ні
Ні
Ні
Так
Ні
Інформація про склад органів управління товариства 
Так
Так
Так
Так
Так
Статут та внутрішні документи 
Так
Ні
Так
Так
Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення 
Ні
Ні
Так
Так
Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства 
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)
так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так (*)
Ні (*)
Не проводились взагалі

X
Менше ніж раз на рік 

X
Раз на рік 
X

Частіше ніж раз на рік 

X
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Так (*)
Ні (*)
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада
X

Виконавчий орган

X
Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)
ні
З якої причини було змінено аудитора?

Так (*)
Ні (*)
Не задовольняв професійний рівень 

X
Не задовольняли умови угоди з аудитором

X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів 

X
Інше (запишіть)
ст.75 п.3.2 з-н "Про акціонерны товариства"
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

Так (*)
Ні (*)
Ревізійна комісія (ревізор)
X

Наглядова рада 

X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X

Стороння компанія або сторонній консультант

X
Перевірки не проводились 

X
Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

Так (*)
Ні (*)
З власнї ініціативи 
X

За дорученням загальних зборів 

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу

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

X
Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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



Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так (*)
Ні (*)
Випуск акцій

X
Випуск депозитарних розписок

X
Випуск облігацій

X
Кредити банків

X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
Інше (запишіть)
власні кошти
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Х
Не визначились

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)
ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)
ні
Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)
ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

яким органом управління прийнятий:
д/в
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)
ні
укажіть яким чином його оприлюднено:
д/в
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 
д/в

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.


###############################################################################################################################################################################################################################################################


3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.


4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.


5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.


###############################################################################################################################################################################################################################################################


7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.


8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.


9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.


10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.


11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).


12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності


кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі


перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року


випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора


ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років


###############################################################################################################################################################################################################################################################


13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг


прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги


стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)


наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.



* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.01  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII


коди
Дата (рік, місяць, число)
18
01
01
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Кременчуцький завод дорожнiх машин"
за ЄДРПОУ
05762565
Територія

за КОАТУУ
5310436500
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
виробництво  машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва
за КВЕД
28.92
Середня кількість працівників, осіб (1)
2038


Адреса, телефон:
39600, Полтавська, Кременчуцький, м.Кременчук, пр.Свободи,4 (0536) 74-33-92

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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


за міжнародними стандартами фінансової звітності
v


Баланс
(Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.2017

Форма № 1
Код за ДКУД
1801001

Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1
2
3
4
5
I. Необоротні активи




Нематеріальні активи
1000
772
1346

первісна вартість
1001
2194
2920

накопичена амортизація
1002
(1422)
(1574)

Незавершені капітальні інвестиції
1005
0
0

Основні засоби
1010
68500
78551

первісна вартість
1011
179507
199097

знос
1012
(111007)
(120546)

Інвестиційна нерухомість
1015
1712
1540

Первісна вартість інвестиційної нерухомості
1016
2853
2853

Знос інвестиційної нерухомості
1017
(1141)
(1313)

Довгострокові біологічні активи
1020



Первісна вартість довгострокових біологічних активів
1021
0
0

Первісна вартість довгострокових біологічних активів
1022
0
0

Довгострокові фінансові інвестиції:




які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
0
0

інші фінансові інвестиції
1035
7670
7670

Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
0
0

Відстрочені податкові активи
1045
1475
0

Гудвіл
1050
0
0

Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0

Інші необоротні активи
1090
0
0

Усього за розділом I
1095
80129
89107

II. Оборотні активи




Запаси
1100
152704
308756

- виробничі запаси
1101
95913
166644

- незавершене виробництво
1102
48743
133462

- готова продукція
1103
7908
8219

- товари
1104
140
431

Поточні біологічні активи
1110
0
0

Депозити перестрахування
1115
0
0

Векселі одержані
1120
0
0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
76236
42460

Дебіторська заборгованість за розрахунками:




за виданими авансами
1130
27708
29692

з бюджетом
1135
3730
6376

- у тому числі з податку на прибуток
1136
0
521

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
1140
0
0

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
1145
0
0

Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
236
313

Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0

Гроші та їх еквіваленти
1165
82092
144690

- готівка
1166
18
21

- рахунки в банках
1167
77941
138124

Витрати майбутніх періодів
1170
0
0

Частка перестраховика у страхових резервах
1180
0
0

- в резервах довгострокових зобов'язань
1181
0
0

- в резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0
0

- в резервах незароблених премій
1183
0
0

- в інших страхових резервах
1184
0
0

Інші оборотні активи
1190
0
0

Усього за розділом II
1195
342706
532287

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0

Баланс
1300
422835
621394

Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1
2
3
4
5
I. Власний капітал




Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
8543
8543

Капітал у дооцінках
1405
70232
69232

Додатковий капітал
1410
191295
233378

- емісійний дохід
1411
0
0

- накопичені курсові різниці
1412
0
0

Резервний капітал
1415
2301
2301

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
51434
95769

Неоплачений капітал
1425
0
0

Вилучений капітал
1430
0
0

Інші резерви
1435
0
0

Усього за розділом I
1495
323805
409223

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення




Відстрочені податкові зобов'язання
1500
0
12

Пенсійні зобов'язання
1505
0
0

Довгострокові кредити банків
1510
0
0

Інші довгострокові зобов'язання
1515
0
0

Довгострокові забезпечення
1520
781
1050

- довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
530
607

Цільове фінансування
1525
0
0

- благодійна допомога
1526
0
0

Страхові резерви
1530
0
0

- 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
781
1062

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення




Короткострокові кредити банків
1600
0
1900

Векселі видані
1605
0
0

Поточна кредиторська заборгованість за:




довгостроковими зобов'язаннями
1610
0
0

товари, роботи, послуги
1615
14815
18003

розрахунками з бюджетом
1620
4106
2543

- у тому числі з податку на прибуток
1621
2104
0

розрахунками зі страхування
1625
1641
2261

розрахунками з оплати праці
1630
6516
8854

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
1635
70447
176870

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
1640
713
678

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
1645
0
0

Поточна кредиторська заборгованість за 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
11
0

Усього за розділом IІІ
1695
98249
211109

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0

Баланс
1900
422835
621394


(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.
Примітки:
У звітному періоді встановлені помилки за минулі роки.



Керівник


Тверезий Олександр Володимирович


Головний бухгалтер


Бихкало Оксана Володимирівна
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.01  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII


коди
Дата (рік, місяць, число)
18
01
01
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Кременчуцький завод дорожнiх машин"
за ЄДРПОУ
05762565

найменування



Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

За 2017 р.

Форма № 2
Код за ДКУД
1801003

І. Фінансові результати
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
894583
513613
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
(703094)
(406732)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
0
0
Валовий:



прибуток
2090
191489
106881
збиток
2095


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
27080
26280
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121
0
0
- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122
0
0
Адміністративні витрати
2130
(57001)
(41875)
Витрати на збут
2150
(18540)
(12235)
Інші операційні витрати
2180
(27522)
(20630)
- 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
115506
58421
збиток
2195


Дохід від участі в капіталі
2200
0
0
Інші фінансові доходи
2220
4238
5065
Інші доходи
2240
4435
6215
- дохід від  благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
(32)
0
Втрати від участі в капіталі
2255
0
0
Інші витрати
2270
(6800)
(6480)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування:



прибуток
2290
117347
63221
збиток
2295


Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
-21578
-11787
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:



прибуток
2350
95769
51434
збиток
2355


II. Сукупний дохід
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
1000
1218
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
1000
1218
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом
2455
0
0
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
1000
1218
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
96769
52652
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
592481
306828
Витрати на оплату праці
2505
221438
133889
Відрахування на соціальні заходи
2510
48963
29984
Амортизація
2515
11049
9142
Інші операційні витрати
2520
34247
28259
Разом
2550
908178
508102
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Стаття
Код рядка
За звітній період
За попередній період
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
341719
341719
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
341719
341719
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
280,2566
150,5155
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
280,2566
150,5155
Дивіденди на одну просту акцію
2650
60
30

Примітки:
д/в



Керівник


Тверезий Олександр Володимирович


Головний бухгалтер


Бихкало Оксана Володимирівна
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.01  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII


коди
Дата (рік, місяць, число)
18
01
01
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Кременчуцький завод дорожнiх машин"
за ЄДРПОУ
05762565

найменування



Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2017 р.

Форма № 3
Код за ДКУД
1801004

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



Надходження від:



Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
968245
513505
Повернення податків і зборів
3005
37744
3223
у тому числі податку на додану вартість
3006
37744
3222
Цільового фінансування
3010
2952
1935
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
2952
1935
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
199764
81295
Надходження від повернення авансів
3020
1200
4495
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
3025
350
509
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
22
11
Надходження від операційної оренди
3040
2026
1873
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
1268
1666
Витрачання на оплату:



Товарів (робіт, послуг)
3100
(764450)
(397718)
Праці
3105
(174684)
(104024)
Відрахувань на соціальні заходи
3110
(48343)
(29704)
Зобов'язань з податків і зборів
3115
(73845)
(31645)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
3116
(22855)
(80)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
3117
0
0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
3118
(3630)
(2155)
Витрачання на оплату авансів
3135
(32119)
(31428)
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
(24695)
(183)
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
(17)
(2)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
3150
0
0
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
0
0
Інші витрачання
3190
(11299)
(6158)
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
84119
7650
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності



Надходження від реалізації:



фінансових інвестицій
3200
0
30
необоротних активів
3205
216
3300
Надходження від отриманих:



відсотків
3215
0
3
дивідендів
3220
47
40
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235
0
0
Інші надходження
3250
0
0
Витрачання на придбання:



фінансових інвестицій
3255
0
0
необоротних активів
3260
(20721)
(3219)
Виплати за деривативами
3270
0
0
Витрачання на надання позик
3275
0
0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280
0
0
Інші платежі
3290
0
(11)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
(20458)
143
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності



Надходження від:



Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
2671
0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310
0
0
Інші надходження
3340
4191
5022
Витрачання на:



Викуп власних акцій
3345
0
0
Погашення позик
3350
(771)
0
Сплату дивідендів
3355
(9769)
(7199)
Витрачання на сплату відсотків
3360
(32)
0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
0
0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
3370
0
0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375
0
0
Інші платежі
3390
0
0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
(3710)
(2177)
Чистий рух грошових коштів за звітний період
3400
59951
5616
Залишок коштів на початок року
3405
82092
72428
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
2647
4048
Залишок коштів на кінець року
3415
144690
82092

Примітки:
д/в



Керівник


Тверезий Олександр Володимирович


Головний бухгалтер


Бихкало Оксана Володимирівна
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.01  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII


коди
Дата (рік, місяць, число)
18
01
01
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Кременчуцький завод дорожнiх машин"
за ЄДРПОУ
05762565

найменування



Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2017 р.

Форма № 3-н
Код за ДКУД
1801006

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року


надходження
видаток
надходження
видаток
1
2
3
4
5
6
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності





Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування
3500




Коригування на:





амортизацію необоротних активів
3505

X

X
збільшення (зменшення) забезпечень
3510




збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць
3515




збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій
3520




Прибуток (збиток) від участі в капіталі
3521




Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання
3522




Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття
3523




Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій
3524




Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів
3526




Фінансові витрати
3540
X

X

Зменшення (збільшення) оборотних активів
3550




- збільшення (зменшення) запасів
3551




- збільшення (зменшення) поточних біологічних активів
3552




- збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги
3553




- зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості
3554




- зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів
3556




- зменшення (збільшення) інших оборотних активів
3557




Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань
3560




- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги
3561




- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом
3562




- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування
3563




- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці
3564




- збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів
3566




- збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань
3567




Грошові кошти від операційної діяльності
3570




Сплачений податок на прибуток
3580
X

X

Сплачені відсотки
3585
X

X

Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195




II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності





Надходження від реалізації:





фінансових інвестицій
3200

X

X
необоротних активів
3205

X

X
Надходження від отриманих:





відсотків
3215

X

X
дивідендів
3220

X

X
Надходження від деривативів
3225

X

X
Надходження від погашення позик
3230




Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235




Інші надходження
3250

X

X
Витрачання на придбання:





фінансових інвестицій
3255
X

X

необоротних активів
3260
X

X

Виплати за деривативами
3270
X

X

Витрачання на надання позик
3275

X

X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280

X

X
Інші платежі
3290
X

X

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295




III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності





Надходження від:





Власного капіталу
3300

X

X
Отримання позик
3305

X

X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310

X

X
Інші надходження
3340

X

X
Витрачання на:





Викуп власних акцій
3345
X

X

Погашення позик
3350
X

X

Сплату дивідендів
3355
X

X

Cплату відсотків
3360
X

X

Cплату заборгованості з фінансової оренди
3365
X

X

Придбання частки в дочірньому підприємстві
3370
X

X

Виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375
X

X

Інші платежі
3390
X

X

Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395




Чистий рух грошових коштів за звітний період
3400




Залишок коштів на початок року
3405

X

X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410




Залишок коштів на кінець року
3415





Примітки:
д/в



Керівник


Тверезий Олександр Володимирович


Головний бухгалтер


Бихкало Оксана Володимирівна
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.01  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII


коди
Дата (рік, місяць, число)
18
01
01
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Кременчуцький завод дорожнiх машин"
за ЄДРПОУ
05762565

найменування



Звіт про власний капітал

За 2017 р.

Форма № 4
Код за ДКУД
1801005

Стаття
Код рядка
Зареєстрований (пайовий) 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
8543
70232
191295
2301
51434
0
0
323805
Коригування:









Зміна облікової політики
4005
0
0
0
0
0
0
0
0
Виправлення помилок
4010
0
0
123
0
0
0
0
123
Інші зміни
4090
0
0
0
0
(222)
0
0
(222)
Скоригований залишок на початок року
4095
8543
70232
191418
2301
51212
0
0
323706
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
4100
0
0
0
0
95769
0
0
95769
Інший сукупний дохід за звітний період
4110
0
(1000)
0
0
1000
0
0
0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
4111
0
(1000)
0
0
1000
0
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
4112
0
0
0
0
0
0
0
0
Накопичені курсові різниці
4113
0
0
0
0
0
0
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств
4114
0
0
0
0
0
0
0
0
Інший сукупний дохід
4116
0
0
0
0
0
0
0
0
Розподіл прибутку:









Виплати власникам (дивіденди)
4200
0
0
0
0
(10252)
0
0
(10252)
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 (часток)
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродаж викуплених акцій (часток)
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплених акцій (часток)
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі
4290
0
0
41960
0
(41960)
0
0
0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві
4291
0

0
0
0
0
0
0
Разом змін у капіталі
4295
0
(1000)
41960
0
44557
0
0
85517
Залишок на кінець року
4300
8543
69232
233378
2301
95769
0
0
409223

Примітки:
У звітному періоді встановлені помилки за минулі роки.



Керівник


Тверезий Олександр Володимирович


Головний бухгалтер


Бихкало Оксана Володимирівна
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.01  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (примітки)


1.	Опис компанії

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНІХ МАШИН" (код ЄДРПОУ 05762565) - велике промислове підприємство,  провідний виробник асфальтозмішувальних установок і запасних частин до них, розташоване у м.Кременчуці Полтавської обл.
Адреса товариства: Україна, 39600, Полтавська обл., м.Кременчук, просп. Свободи, буд. 4 , веб-сторінка в інтернеті: www.kredmash.com.
ПрАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин" виготовляє продукцію, що застосовується в дорожньо-транспортному комплексі. В подальшому ПрАТ планує зберегти свою спеціалізацію і розширити номенклатуру продукції, що виготовляється, за рахунок розширення типажу та створення нових видів продукції.
 Основними видами діяльності підприємства є: виробництво асфальто- і грунтозмішувальних установок, запасних частин, вузлів та агрегатів до них, автоцистерн для перевезення світлих нафтопродуктів, комбінованих дорожніх машин різного призначення, автобітумовозів, автогудронаторів, причіп-цистерн різної місткості, товарів народного споживання, чавунного, сталевого та кольорового литва. Завод був заснований у 1870 році як підприємство з випуску сільськогосподарського приладдя та виконання замовлень для залізниці. Наприкінці 90-х років ХІХ століття іменувався "Механічний чавунно-ливарний завод". У 1994 році на базі підприємства було створене відкрите акціонерне товариство "Кременчуцькі дорожні машини" (ВАТ "Кредмаш"), з 17 березня 2000 року - відкрите акціонерне товариство "Кременчуцький завод дорожніх машин". Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 2 квітня 2011 року) з метою приведення Статуту у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-УІ (із змінами та доповненнями),затверджено нову редакцію Статуту Товариства та змінено назву Товариства з Відкритого акціонерного товариства "Кременчуцький завод дорожніх машин" на Публічне акціонерне товариство "Кременчуцький завод дорожніх машин"(ПАТ "Кредмаш"). 
Позачерговими зборами акціонерів від 01.09.2017 року було змінено тип товариства з публічного на приватне, а також затверджено статут в новій редакції.
У 2017 році освоєно новий вид продукції - регенератор асфальту РА-802 на двухосному візку. ПрАТ "Кредмаш" у 2017 році виконав план по реалізації товарної продукції. Всі заявки споживачів щодо придбання асфальтозмішувальних установок і запасних частин до них виконані у встановлені терміни і в повному обсязі.
Споживачами продукції заводу  є  українські замовники, а також  країни ближнього зарубіжжя. Продукція ПрАТ "Кредмаш" реалізовувалася як по прямих договорах з покупцями, так і через дилерів. Вперше в 2017 році наші дилери, поза територією України, почали купувати нові моделі установок, виготовлені за європейськими стандартами.
На інвестування у власне виробництво в 2017 році було спрямовано понад 20,7 млн. гривень. Кошти були витрачені на закупівлю нових верстатів, інструментів, приладів контролю, обладнання та пристосувань.

2.	Основа підготовки фінансової звітності

Заява про відповідність
Дана фінансова звітність підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), прийнятими Європейським Союзом.
На основі бухгалтерського обліку за ПСБО була підготовлена фінансова інформація і у подальшому скоригована у відповідності до МСФЗ.
При підготовці даної фінансової звітності керівництво грунтувалося на своїх знаннях і розумінні Міжнародних стандартів фінансової звітності та інтерпретацій до них, а також фактів і обставин, які могли вплинути на дану фінансову звітність.

Основа підготовки

Дана фінансова звітність підготовлена у відповідності з принципом оцінки по історичній собівартості включаючи вартість основних засобів.
До фінансової звітності, яка була підготовлена на основі українських принципів бухгалтерського обліку, були внесені необхідні коригування, для приведення звітності у відповідність з МСФЗ.
Положення облікової політики, викладені нижче, послідовно застосовувалися до всіх періодів, наведених у даній фінансовій звітності.

Використання оцінок

Підготовка даної фінансової звітності вимагає використання достовірних облікових оцінок. Крім того, від керівництва вимагається винесення своїх оціночних суджень у процесі застосування облікової політики. Сфери, які передбачають більш високий ступінь судження або складності, або сфери, де оцінки і професійні судження є суттєвими для фінансової звітності, викладені в Примітці 4.

Переведення іноземних валют у валюту подання

Функціональна валюта та валюта подання
Для оцінки всіх статей фінансової звітності, використовувалася валюта основного економічного середовища, в якому компанія здійснює свою діяльність ("функціональна валюта"). Національна валюта України, українська гривня (грн), є функціональною валютою для компанії.
Валютою подання даної фінансової звітності є українська гривня, якщо не вказано іншого.
Операції та сальдо в іноземній валюті
Операції в іноземній валюті спочатку враховуються компанією в їх функціональній валюті за курсом, що діє на дату операції.
Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються за курсом функціональної валюти, що діє на звітну дату.
Всі курсові різниці включаються до звіту про сукупний дохід і відображаються у складі іншого сукупного доходу.
        Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються за курсами, що діяли на дату здійснення первинних угод. Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті,  перераховуються за курсами, що діяли на дату визначення справедливої вартості. 

Принцип безперервної діяльності.
      
  Фінансова звітність складається на основі принципу безперервності діяльності,  який передбачає, що Товариство буде продовжувати свою діяльність у досяжному майбутньому та буде в змозі реалізувати свої активи та звільнитись від своїх зобов'язань у процесі ведення нормальної діяльності. Повернення активів, а також майбутні операції, можуть піддаватися істотному впливу теперішніх і майбутніх економічних умов. Керівництво вважає, що у підприємства є надійний доступ до ресурсів фінансування, що сприяє підтримці операційної діяльності компанії. Дана фінансова звітність не містить будь-яких коригувань, які необхідно було б зробити в тому випадку, якщо б компанія не могла продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципу безперервності діяльності

3. Суттєві положення облікової політики ПрАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин"

3.1 Загальні положення.

Прийнята облікова політика Товариства застосовується послідовно для аналогічних операцій, інших подій та умов, якщо тільки конкретний МСФЗ спеціально не вимагатиме або не дозволятиме розподіл статей за категоріями, для яких можуть підходити різні облікові політики. 
Зміни і доповнення до облікової політики Товариства можуть бути внесені виключно за наявності обставин, які регламентуються  IAS 8 "Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки".

3.2 Представлення та склад фінансової звітності

Відповідно до підпункту 7.2.4 пункту 7 Статуту Товариства річна фінансова звітність (річний звіт) товариства затверджується Загальними зборами товариства:
Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.
До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включається питання щодо затвердження річного звіту Товариства.
Звітний період збігається з календарним роком, починається 1 січня і закінчується 31 грудня. 
Операційний цикл Товариства становить дванадцять місяців.
У якості функціональної валюти і валюти подання фінансової звітності Товариство визначає українську гривню в тисячах, округлену до цілого.
Представлення активів і зобов'язань у Звіті про фінансовий стан здійснюється з використанням класифікації на короткострокові та довгострокові, а в межах кожної групи - за зростанням ліквідності. 
Для оцінки довгострокових активів і зобов'язань, що підлягають дисконтуванню, використовується ефективна ставка відсотка, а за неможливості її визначення в якості ставки дисконтування використовується облікова ставка Національного банку України.
Проміжний період являє собою звітний фінансовий період - 3 місяці (квартал), що починаються 1 січня звітного року і закінчуються 31 березня, 30 червня, 30 вересня, 31 грудня відповідно.
Проміжний фінансовий звіт означає фінансовий звіт, що містить комплект повної фінансової звітності (відповідно до IAS 34 "Проміжна фінансова звітність") за проміжний період.
Товариство не має у складі компонентів, які б відповідали критеріям визнання операційними сегментами, як того вимагає  IFRS 8 "Операційні сегменти", внаслідок чого інформація за сегментами у складі фінансової звітності не розкривається.

3.3 Суттєвість

Прийняття рішення про суттєвість обліково-звітної інформації здійснюється у відповідності до вимог  IAS 1 "Подання фінансової звітності", IAS 8 "Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки", IAS 34 "Проміжна фінансова звітність".
З метою дотримання вимог IAS 8 "Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки" суттєвою визнається помилка, вартісне значення якої складає 0,5 та більше відсотків від валюти балансу або за своїм характером може ввести в оману користувачів фінансової звітності.

     3.4 Облікова політика щодо статей фінансової звітності
 3.4.1 Нематеріальні активи

Визнання, оцінка, представлення та розкриття нематеріальних активів здійснюється у відповідності до вимог IAS 38 "Нематеріальні активи".
Товариство до нематеріальних активів відносить:
- програмне забезпечення;
- інші нематеріальні активи.
Нематеріальні активи, які були придбані окремо, при первісному визнанні оцінюються за первісною вартістю. 
Після первісного визнання нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення (у разі їх наявності). 
Амортизація нематеріальних активів з обмеженим строком корисного використання розраховується лінійним методом протягом цього терміну таким чином:
- програмне забезпечення - від 3 до10 років;
- інші нематеріальні активи - від 2 до 10 років.
Витрати на амортизацію нематеріальних активів з обмеженим строком корисного використання визначаються у звіті про прибутки і збитки в тій категорії витрат, яка відповідає функції нематеріальних активів, і відносяться до адміністративних витрат. 
Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється на щомісячній основі.
Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання не амортизуються, а тестуються на знецінення щорічно на 31 грудня або окремо, або на рівні підрозділів, що генерують грошові потоки. 
Витрати на дослідження відносяться на витрати в періоді їх виникнення. 


3.4.2 Основні засоби

 Визнання, оцінка, представлення та розкриття основних засобів здійснюється у відповідності до вимог IAS 16 "Основні засоби".
Товариство до основних засобів відносить:
- будівлі;
- машини та обладнання;
- транспортні засоби;
- оснащення;
- інші основні засоби.
Одиницею обліку основних засобів є інвентарний об'єкт. Інвентарним об'єктом основних засобів визнається об'єкт з усіма пристосуваннями і приладдям або окремий конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій, або ж відокремлений комплекс конструктивно зчленованих предметів, що становлять єдине ціле і призначений для виконання певної роботи.
Основні засоби обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та / або накопичених збитків від знецінення в разі їх наявності. 
Строк корисного використання основних засобів визначається з точки зору передбачуваної корисності активу для Товариства.
Амортизація основних засобів розраховується лінійним методом протягом оціночного строку корисного використання активів таким чином:
- будівлі - від 5 до 50 років;
- машини та обладнання - від 5 до 10 років;
- транспортні засоби - від 5 до 15 років;
- оснащення - від 5 до 8 років;
- інші основні засоби - від 3 до 15 років.
Нарахування амортизації основних засобів здійснюється на щомісячній основі.
При складанні фінансової звітності за МСФЗ вартість ліквідації основних засобів визнається рівною нулю.

3.4.3 Витрати за позиками

Визнання, оцінка, представлення та розкриття витрат за позиками здійснюється у відповідності до вимог IAS 23 "Витрати за позиками".
Тривалим періодом часу для підготовки активу до використання відповідно до намірів Товариства або до продажу вважається період, що перевищує 12 місяців. 
Витрати на позики, безпосередньо пов'язані з придбанням, будівництвом або виробництвом активу, який обов'язково потребує тривалого періоду часу для його підготовки до використання відповідно до намірів Товариства або до продажу, капіталізуються як частина первісної вартості такого активу. Усі інші витрати за позиками відносяться на витрати в тому звітному періоді, в якому вони були понесені. Витрати за позиками містять у собі виплату відсотків та інші витрати, понесені товариством у зв'язку з позиковими коштами.
Товариство капіталізує витрати за позиками щодо всіх відповідних встановленим критеріям активів, будівництво яких почалося 1 січня 2012 р. або після цієї дати.
 


3.4.4 Необоротні активи, утримані для продажу, та припинена діяльність  

Визнання, оцінка, представлення та розкриття необоротних активів, утримуваних для продажу, та припиненої діяльності здійснюється у відповідності до вимог IFRS 5 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність".
Професійне судження про визнання необоротних активів, утримуваних для продажу та припиненої діяльності, приймається керівництвом Товариства.
Основні засоби та нематеріальні активи після класифікації як утримуваних для продажу не підлягають амортизації.

3.4.5 Запаси 

Визнання, оцінка, представлення та розкриття запасів здійснюється у відповідності до вимог IAS 2 "Запаси".
Для цілей складання фінансової звітності Товариство застосовує наступну класифікацію запасів: 
- виробничі запаси;
- незавершене виробництво;
- готова продукція;
- інші запаси.
Запаси оцінюються за найменшою з двох величин: вартістю придбання та чистої вартості реалізації.
Віднесення постійних виробничих накладних витрат на витрати на переробку проводиться на основі нормальної продуктивності виробничих потужностей. Нормальна продуктивність встановлюється розрахунковим шляхом щорічно, виходячи з виробничих планів та портфелю замовлень. Фактичний обсяг виробництва використовується в тому випадку, якщо він приблизно відповідає нормальної продуктивності. Нерозподілені накладні витрати визнаються як витрати в періоді виникнення (з включенням до реалізованої собівартості).
До собівартості запасів включаються витрати з розробки продуктів для конкретних клієнтів.
Собівартість інших запасів визначається з використанням ідентифікованого методу.


3.4.6 Знецінення нефінансових активів

Визнання, оцінка, представлення та розкриття знецінення не фінансових активів здійснюється у відповідності до вимог IAS 36 "Знецінення активів".
Термін служби визначається як передбачуваний період використання активу Товариством, за виключенням випадків, коли є можливість з достатньою мірою надійності ідентифікувати число одиниць продукції чи подібних одиниць, яку Товариство очікує отримати в результаті використання активу.
На кожну проміжну та річну звітну дату Товариство визначає, чи є ознаки можливого знецінення активу. Якщо такі ознаки мають місце або якщо потрібне проведення щорічної перевірки активу на зменшення корисності, Товариство проводить оцінку очікуваного відшкодування активу.
Збитки від знецінення триваючої діяльності (включаючи знецінення запасів) визнаються в Примітках до Звіту про прибуток або збиток та інший сукупний прибуток в складі тих категорій витрат, які відповідають функції знеціненого активу, за винятком раніше переоцінених об'єктів нерухомості, коли переоцінка була визнана у складі іншого сукупного доходу. У цьому випадку збиток від знецінення також визнається у складі іншого сукупного доходу в межах суми раніше проведеної переоцінки.


3.4.7 Компоненти грошових коштів та еквівалентів грошових коштів

Грошові кошти включають кошти на розрахунковому рахунку,  в касі та депозити до запитання.
Еквіваленти грошових коштів являють собою високоліквідні інвестиції (у тому числі депозити на строк до трьох місяців), легко оборотні в заздалегідь відомі суми грошових коштів і піддані незначному ризику зміни їх вартості.
Довгострокові банківські кредити розглядаються як фінансова діяльність.
Короткострокові банківські кредити розглядаються як операційна діяльність.
Банківські овердрафти включаються до складу грошових коштів. Виплачені відсотки за короткостроковими кредитами класифікуються як рух грошових коштів від операційної діяльності.
Отримані відсотки за короткостроковими депозитами класифікуються як рух грошових коштів від операційної діяльності.
Виплачені дивіденди класифікуються як рух грошових коштів від фінансової діяльності.
Отримані дивіденди класифікуються як рух грошових коштів від інвестиційної діяльності.
             Потоки грошових коштів, які виникають у зв'язку з податками на прибуток, класифікуються як рух грошових коштів від операційної діяльності за винятком випадків, коли існує практична можливість і вони можуть бути ідентифіковані з результатами фінансової або інвестиційної діяльності.

3.4.8 Фінансові інструменти

Визнання, оцінка, представлення та розкриття інформації щодо фінансових інструментів здійснюється у відповідності до вимог IAS 32 "Фінансові інструменти: подання інформації", IAS 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка", IFRS 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації", IFRS 9 "Фінансові інструменти".
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у своєму Звіті про фінансовий стан тільки тоді, коли стає стороною договірних умов інструменту.
            Дебіторська заборгованість у Звіті про фінансовий стан представляється на нетто-основі, тобто за вирахуванням резерву знецінення.
Резерв знецінення дебіторської заборгованості розраховується на підставі аналізу платоспроможності кожного дебітора на індивідуальній основі. Періодичність інвентаризації резерву - на кожну дату проміжної фінансової звітності.
Списання безнадійної дебіторської заборгованості проводиться за рахунок сформованого резерву знецінення (у випадках списання безнадійної дебіторської заборгованості, по якій резерв не формується - за рахунок прибутків і збитків). При списанні товарної дебіторської заборгованості, визнаної безнадійною, витрати класифікуються як збутові. При списанні дебіторської заборгованості по розрахунках, визнаної безнадійною, витрати класифікуються як інші операційні.

3.4.9 Аванси видані та інша дебіторська заборгованість, яка не є фінансовим активом

Аванси видані відображаються за номінальною вартістю за вирахуванням податку на додану вартість та накопичених збитків від знецінення, інші оборотні активи відображаються за номінальною вартістю за вирахуванням накопичених збитків від знецінення.
Знецінення авансів виданих визнається при наявності об'єктивних свідчень того, що погашення всієї суми заборгованості не відбудеться у встановлені договором терміни, в тому числі при отриманні інформації про істотні фінансові ускладнення дебітора, можливості визнання дебітора банкрутом або ймовірності реорганізації дебітора, при відмові від постачання та ін.

3.4.10  Виручка

Визнання, оцінка, представлення та розкриття виручки здійснюється у відповідності до вимог IAS 18 "Виручка".
Виручка від продажу готової продукції і товарів визнається, коли істотні ризики та вигоди від володіння переходять до покупця. Час переходу істотних ризиків та вигод визначається умовами Інкотермс-2010. При реалізації готової продукції та товарів на внутрішньому ринку пріоритетним є передача істотних ризиків і вигід при відвантаженні. При реалізації готової продукції та товарів на зовнішньому ринку пріоритетним є передача істотних ризиків і вигід при перетині державного кордону України.
Виручка від надання послуг з оренди визнається прямолінійним методом, виходячи зі строків оренди. 
Виручка від надання послуг (за винятком послуг з  оренди) визнається по стадії завершеності операції (методом відсотка виконання). Стадія завершеності операції (відсоток виконання) визначається шляхом актування.
Визнання виручки від виконання довгострокових договорів здійснюється виходячи зі стадії завершеності робіт. Стадія завершеності робіт оцінюється як відсоток понесених до звітної дати витрат в загальній розрахунковій сумі витрат за кожним договором. Якщо фінансовий результат від договору не може бути достовірно оцінений, виручка визнається тільки в межах суми понесених витрат, які можуть бути відшкодовані.
Проценти визнаються в якості фінансових доходів за методом ефективної ставки відсотка. 
3.4.11  Податок на прибуток

Визнання, оцінка, представлення та розкриття податку на прибуток здійснюється у відповідності до вимог IAS 12 "Податки на прибуток".
Податкові активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток за поточний період оцінюються за сумою, передбачуваною до відшкодування від податкових органів або до сплати податковим органам.
Відстрочений податок на прибуток розраховується шляхом визначення тимчасових різниць на звітну дату між податковою базою активів та зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності, складеної за МСФЗ.
Відстрочені податкові активи та зобов'язання оцінюються з використанням ставок податку, чинних на кінець звітного періоду.
Розрахунок зобов'язань і сплата податку на прибуток здійснюється відповідно до вимог Податкового кодексу України.

3.4.12 Податок на додану вартість (ПДВ)

Зобов'язання платника ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ, нарахованої протягом звітного періоду, і виникає або на дату відвантаження товару замовнику, або на дату отримання платежу від клієнта в залежності від того, яка подія відбулась раніше. Кредит по ПДВ - це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання по ПДВ у звітному періоді. Право на кредит по ПДВ виникає або на дату здійснення платежу постачальнику, або на дату отримання товару, залежно від того, яка подія сталася раніше.
Дохід, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми ПДВ, крім випадків, коли податок на додану вартість, що виник із купівлі активів або послуг, не відшкодовується податковим органом; в цьому випадку ПДВ визнається відповідно як частина витрат на придбання активу або частина статті витрат. Чиста сума ПДВ, що відшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається в дебіторську або кредиторську заборгованість, відображену в звіті про фінансовий стан.

3.4.13 Виплати працівникам

Визнання, оцінка, представлення та розкриття всіх виплат працівникам, крім тих, в яких застосовується МСФЗ (IFRS) 2 "Платіж на основі акцій", здійснюється у відповідності до вимог IAS 19 "Виплати працівникам".
          Виплати працівникам Товариства включають:
            1) короткострокові виплати працівникам:
               а) основна заробітна плата;
  б) додаткова заробітна плата;
               в)  внески на соціальне забезпечення;
               г)  оплачувана щорічна відпустка (у т.ч. компенсація за невикористану відпустку);
               д)  стимулюючі доплати;
               е) участь у прибутку та премії;
               є) компенсаційні виплати;
2) винагороди після закінчення трудової діяльності;
3) інші довгострокові виплати працівникам;
4) вихідні допомоги (при скороченні штатів).
	Працівники надають Товариству послуги на основі повного робочого дня, часткової зайнятості, на постійній, разовій або тимчасовій основі. 

3.4.14  Державні гранти і розкриття інформації про державну допомогу

Визнання, оцінка, представлення та розкриття інформації про державні субсидії та інформації про інші форми державної допомоги здійснюється у відповідності до вимог IAS 20 "Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу".
Товариство не є одержувачем державної допомоги, субсидій, що відносяться до активів, та умовно-безповоротних позик у розумінні IAS 20 "Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу".
Товариство є одержувачем державних субсидій, які підлягають отриманню в якості компенсації за вже понесені витрати на оплату відпусток  працівникам - учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС. Такі державні субсидії визнаються шляхом
вирахування субсидій з відповідних витрат при відображенні їх у звіті про прибутки і збитки того періоду, в якому вони підлягають отриманню.
          
 3.4.15  Вплив змін обмінних курсів валют

Визнання, оцінка, представлення та розкриття інформації про операції в іноземній валюті здійснюється у відповідності до вимог IAS 21 "Вплив змін обмінних курсів валют".
При первісному визнанні операція в іноземній валюті враховується у функціональній валюті із застосуванням до суми в іноземній валюті поточного обмінного курсу іноземної валюти на функціональну станом на дату операції. 
Поточний обмінний курс - обмінний курс валют  Національного банку України. 
Курсові різниці, що виникають на дату фінансової звітності, визнаються у складі інших доходів і витрат, або у складі іншого сукупного прибутку, якщо прибуток або збиток від статті, що викликала появу курсових різниць, визнається у складі іншого сукупного прибутку. 
        
   3.4.16  Розкриття інформації про пов'язані сторони

Визнання, оцінка, представлення та розкриття інформації про відносини та операції з пов'язаними сторонами, та залишках за такими операціями, включаючи зобов'язання, здійснюється у відповідності до вимог IAS 24 "Розкриття інформації про пов'язані сторони".
Пов'язана сторона - це фізична особа або підприємство, пов'язане з Товариством.
Коло пов'язаних сторін Товариства включає:
      - членів наглядової ради;
      - членів правління;
                - членів ревізійної комісії. 
У разі проведення  операцій  з пов'язаними сторонами, Товариство відображає ці операції  на підставі ринкових цін. За  відсутності активного ринку для таких операцій для того, щоб визначити, чи здійснювалися операції за ринковими або неринковими процентними ставками, використовуються професійні судження. Підставою  для судження є ціноутворення на аналогічні види операцій з непов'язаними сторонами та аналіз ефективної процентної ставки.

3.4.17  Прибуток на акцію 

Визнання, оцінка, представлення та розкриття  інформації щодо прибутку на акцію здійснюється відповідно до вимог IAS 33 "Прибуток на акцію". У складі капіталу Товариство виключно звичайні акції. Для цілей розрахунку базового прибутку на акцію за кількість звичайних акцій приймається середньозважена кількість звичайних акцій, що перебували в обігу у звітному періоді. Акції включаються до розрахунку середньозваженої кількості акцій з моменту, коли володіння ними дозволяє отримати  відшкодування (тобто з дня їх випуску).


3.4.18  Резерви

Визнання, оцінка, представлення та розкриття інформації щодо резервів, умовних зобов'язань і умовних активів здійснюється відповідно до вимог IAS 37 "Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи", IAS 18 "Виручка", IAS 19 "Виплати працівникам".
Товариство  формує резерви:
 -     резерв на гарантійне обслуговування;
-	витрат на виплати працівникам (з урахуванням вимог IAS 19 "Виплати працівникам".
Товариство  не визнає умовні активи і зобов'язання, а розкриває щодо них інформацію в Примітках до фінансової звітності.
Дисконтування резервів здійснюється через вплив фактора часу на вартість грошей, там, де такий вплив істотний. В якості ставки дисконтування використовується  облікова ставка Національного банку України.

Прийнята облікова політика відповідає обліковій політиці, що застосовувалася в попередньому звітному році.

4. Істотні облікові судження, оцінні значення і допущення

Підготовка фінансової звітності вимагає від Керівництва на кожну звітну дату винесення суджень, визначення оціночних значень і припущень, які впливають на суми виручки, витрат, активів і зобов'язань, а також на розкриття інформації про непередбачені зобов'язання. Проте невизначеність у відношенні цих припущень і оціночних значень може привести до результатів, які можуть вимагати в майбутньому істотних коригувань до балансової вартості активу або зобов'язання, стосовно яких здійснюються подібні припущення та оцінки.
Основні припущення про майбутнє та інші основні джерела невизначеності в оцінках на звітну дату, які можуть послужити причиною суттєвих коригувань балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року, розглядаються нижче. Допущення та оціночні значення ПрАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин" засновані на вихідних даних, якими воно володіло у своєму розпорядженні на момент підготовки цієї фінансової звітності. Однак поточні обставини і припущення щодо майбутнього можуть змінюватися внаслідок ринкових змін або непідконтрольних ПрАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин" обставин. 
У процесі застосування облікової політики ПрАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин" Керівництво використовувало наступні судження, що найбільш істотно впливають на суми, визнані у фінансовій звітності.
Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, управлінський персонал ПрАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин" застосовує судження під час розробки та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів з прийняття економічних рішень та достовірною, в тому значенні, що фінансова звітність:
-	подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки суб'єкта господарювання;
-	відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;
-	є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
-	є обачливою;
-	є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження управлінський персонал ПрАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин" посилається на прийнятність наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:
а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов'язані з ними питання;
б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов'язань, доходу та витрат у Концептуальній основі.
Під час здійснення судження управлінський персонал ПрАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин" враховує найостанніші положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розробки стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
Судження щодо відстрочених податків

Відстрочені податкові активи визнаються за всіма невикористаними податковими збитками в тій мірі, в якій є ймовірним отримання оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути зараховані податкові збитки. Для визначення суми відстрочених податкових активів, яку можна визнати у фінансовій звітності, на підставі вірогідних термінів отримання та величини майбутнього оподатковуваного прибутку, а також стратегії податкового планування, необхідне суттєве судження керівництва.
Судження щодо умовних активів і зобов'язань

Характер умовних активів і зобов'язань передбачає, що вони будуть реалізовані тільки при виникненні або відсутності одної або більше майбутніх подій. Оцінка таких умовних активів і зобов'язань невід'ємно пов'язана із застосуванням значної частки суб'єктивного судження і оцінок результатів майбутніх подій.
Судження щодо забезпечень

Сума, визнана як забезпечення, визначається як найкраща оцінка видатків, необхідних для погашення існуючого зобов'язання на кінець звітного періоду. Найкраща оцінка видатків, необхідних для погашення існуючого зобов'язання, визначається управлінським персоналом на основі судження як сума, яку обґрунтовано сплатило би ПрАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин"   для погашення зобов'язання або передало би його третій стороні на кінець звітного періоду. Оцінки результатів та фінансового впливу визначаються на основі судження управлінського персоналу  ПрАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин"  та доповнюються досвідом подібних операцій. Взяті до уваги свідчення включають будь-яке додаткове свідчення, отримане внаслідок подій після звітного періоду.
Невизначеності, пов'язані із сумою, яку слід визнати як забезпечення, розглядаються різними способами залежно від обставин. У випадках, коли оцінюване забезпечення поширюється на велику кількість статей, зобов'язання оцінюється зважуванням усіх можливих результатів за пов'язаними з ними ймовірностями, тобто за очікуваною вартістю.
Судження щодо справедливої вартості фінансових інструментів

У випадках, коли справедлива вартість фінансових активів і фінансових зобов'язань, визнаних у звіті про фінансовий стан, не може бути визначена на підставі даних активних ринків, вона визначається з використанням методів оцінки, включаючи модель дисконтованих грошових потоків. В якості вихідних даних для цих моделей за можливістю використовується інформація зі схожих ринків, проте в тих випадках, коли це не представляється практично здійсненним, потрібна певна частка судження Керівництва для встановлення справедливої вартості. Зміни у припущеннях щодо цих факторів можуть вплинути на справедливу вартість фінансових інструментів, відображену у фінансовій звітності.
Судження щодо основних засобів

Об'єкти основних засобів відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. 
Оцінка терміну корисного використання об'єктів основних засобів є предметом судження керівництва, заснованого на досвіді експлуатації подібних об'єктів основних засобів. При визначенні корисного строку експлуатації активу Керівництво виходить з очікуваної корисності активу для ПрАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин" та враховує наступні чинники: очікуване використання активу, спосіб застосування об'єкта, темпи його технічного старіння, фізичний знос та умови експлуатації, очікуваний моральний знос, залежний від операційних чинників, таких як кількість змін, протягом яких має використовуватися актив, програма ремонту та технічного обслуговування підприємства, а також нагляд за активом та його обслуговування тоді, коли актив не використовують, технічний або комерційний знос, який виникає через зміни та вдосконалення виробництва або від зміни ринкового попиту на вироблені активом продукти чи послуги, правові або подібні обмеження використання активу, такі як закінчення строку пов'язаної з ним оренди. Зміни в зазначених передумовах можуть вплинути на коефіцієнти амортизації в майбутньому.
Оцінки ліквідаційної вартості і амортизованої вартості впливають на облікову вартість і амортизацію основних засобів. Фактичні результати можуть відрізнятися від цих оцінок.
Судження щодо податків

Українське податкове законодавство допускає різні тлумачення та останнім часом схильне до частих змін. Поточні активи та зобов'язання з податків відображені у фінансовій звітності виходячи з погоджених у встановленому законодавством порядку зобов'язань на 31.12.2017 р. У разі проведення податкових перевірок у майбутніх періодах сума поточних активів і зобов'язань може змінитися.
Судження щодо дебіторської заборгованості

Керівництво оцінює вірогідність погашення дебіторської заборгованості з основної діяльності та іншої дебіторської заборгованості на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. При проведенні такого аналізу до уваги беруться наступні фактори: аналіз дебіторської заборгованості по основній діяльності та іншої дебіторської заборгованості за термінами, їх зіставлення з термінами кредитування клієнтів, фінансове становище клієнтів і погашення ними заборгованості в минулому. 
Судження щодо запасів

Керівництво оцінює критерії визнання запасів на підставі аналізу мети їх утримання, знаходження їх у процесі виробництва або продажу, призначення для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг. При проведенні такого аналізу до уваги беруться наступні фактори: дата надходження запасів, орієнтовний термін використання, оборотність. У разі встановлення невідповідності критеріям визнання приймається рішення про створення резерву знецінення запасів. 
          
          Судові розгляди
      
 Керівництво висуває суттєві припущення при оцінці і відображенні запасів і ризику схильності впливу умовних зобов'язань, пов'язаних з поточними судовими розглядами та іншими неврегульованими позовами, а також іншими умовними зобов'язаннями. При оцінці ймовірності задоволення позову проти компанії або виникненні матеріальних зобов'язань, а також при визначенні вірогідних сум остаточних розрахунків або зобов'язань необхідні судження керівництва. Через невизначеність, властиву процесу оцінки, фактичні витрати можуть відрізнятися від початкових розрахунків. Такі попередні оцінки можуть змінюватися в міру надходження нової інформації, отриманої від внутрішніх фахівців компанії, якщо такі є, або від третіх сторін, таких, як адвокати. Перегляд таких оцінок може мати значний вплив на майбутні результати операційної діяльності.


5. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ СТАТТІ, ПОДАНІ У ЗВІТНОСТІ

Примітки становлять невід'ємну частину цієї фінансової звітності.

5.1 Основні засоби
  	Рух основних засобів за роки, які закінчилися 31 грудня 2015, 2016 та 2017 років, був представлений таким чином:
тис. грн.
За історичною вартістю	Земельні ділянки	Будівлі та споруди	Машини й обладнання	Транспортні засоби	Інструменти, прилади й інвентар	Незавершені кап. інвестиції	Інші	Всього
Первісна вартість станом на 31.12.2015	
4 405	85 790	73 935	5 609	6 069	142	5 462	181 412
Накопичена амортизація на 01.01.2015	
-	45 846	41 593	3 355	3 490	-	5 239	99 523
нарахування за рік	
-	2 536	2 569	216	419	-	151	5 891
Станом на 31.12.2015	
-	48 382	44 162	3 571	3 909	-	5 390	105 414
Чиста балансова вартість 31.12.15	
4 405	37 408	29 773	2 038	2 160	142	72	75 998
Первісна вартість на 01.01.2016	
4 405	85 790	73 935	5 609	6 069	142 	5 462	181 412
надходження		
370	1 775	-	202	4 974	904	8 225
поліпшення			
632					632
вибуло		
1 040	951	286	5	5 033	594	7 909
Первісна вартість станом на 31.12.2016	
4 405	85 120	75 391	5 323	6 266	83	5 772	182 360
Накопичена амортизація на 01.01.2016	
-	48 382	44 162	3 571	3 909	-	5 390	105 414
нарахування за рік	
-	3 978	3 222	213	448	-	760	8 621
вибуло		
759	488	194	5		441	1 887
Станом на 31.12.2016	
-	51 601	46 896	3 590	4 352	-	5 709	112 148
Чиста балансова вартість 31.12.16	
4 405	33 519	28 495	1 733	1 914	83	63	70 212
Первісна вартість на 01.01.2017	
4 405	85 120	75 391	5 323	6 266	83	5 772	182 360
надходження		
288	13 448	1 977	733	113	2 505	19 064
поліпшення			
1 604	13	12			1 629
вибуло			
560	63	2		478	1 103
Первісна вартість на 31.12.2017р.	
4 405	85 408	89 883	7 250	7 009	196	7 799	201 950
Накопичена амортизація на 01.01.2017	
0	51 601	46 896	3 590	4 352	0	5 709	112 148
Нарахування амортизації за рік		
4 004	3 571	260	452		2 354	10 641
вибуло			
415	51	2		462	930
Знос станом на 31.12.2017	
0	55 605	50 052	3 799	4 802	0	7 601	121 859
Чиста балансова вартість 31.12.17	
4 405	29 803	39 831	3 451	2 207	196	198	80 091

На 31.12.2017 року в експлуатації знаходяться основні засоби, первісна вартість повністю амортизованих основних засобів 14 109тис.грн.
	Орендованих основних засобів підприємство не має.
           Основні засоби, по яких існують  передбачені законодавством обмеження власності, користування та розпорядження,  на підприємстві відсутні.

5.2. Капітальні інвестиції відображені по справедливій вартості, яка дорівнює фактичній вартості витрат і складає станом на 31.12.2017 року 196,1  тис. грн. -  придбання (виготовлення) інших необоротних активів. Вкладень в капітальне будівництво підприємство не здійснювало.
5.3. Нематеріальні активи
	
	Станом на 31.12.2017рік загальна первісна вартість нематеріальних активів становить 2 920 тис. грн., в тому числі:
  - інші 2920,0тис. грн.
  
Балансова вартість нематеріальних активів на кінець звітного періоду становить 1 346 тис.грн, визначена як різниця між їх первісною вартістю та нарахованою амортизацією і наведена наступним чином:
тис. грн.
За історичною вартістю	Нематеріальні активи	Незавершені інвестиції	Всього
Вартість на 01.01.2015	                              1464		1464
Надходження	                                                308		308
Вибуло	                                                                    4		4
Станом на 31.12.2015	                             1 768		1 768
накопичена амортизація	                                465		465
Нарахування за рік	                                438		438
Амортизація станом на 31.12.2015	                903		903
Чиста балансова вартість на 31.12.2015	865		865
Вартість на 01.01.2016	                             1 768		1 768
Надходження	                                                428		428
Вибуло	                                                                    2		2
Станом на 31.12.2016	                             2 194		2 194
накопичена амортизація	                                903		903
Нарахування за рік	                                 521		521
Амортизація станом на 31.12.2016	              1 422		1 422
Чиста балансова вартість на 31.12.2016	772		772
Вартість на 01.01.2017	                             2 194		2 194
Надходження	                                                982		982
Вибуло	                                                                256		256
Станом на 31.12.2017	                             2 920		2 920
накопичена амортизація	                             1 422		1 422
Нарахування за рік	                                408		408
Амортизація станом на 31.12.2017	             1 574		1 574
Чиста балансова вартість на 31.12.2017         1 346		1 346

На 31.12.2017 року у ПрАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин" відсутні нематеріальні активи, які:
-	внутрішньо згенеровані;
-	мають невизначений строк експлуатації;
На 31.12.2017 року у ПрАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин" відсутні нематеріальні активи з обмеженням прав власності, а також нематеріальні активи, закладені в якості забезпечення виконання зобов'язань.

 5.4. Довгострокові фінансові інвестиції: станом на 31.12.2017 р. сума довгострокових фінансових інвестиції становить 7 670 тис. грн., в тому числі: вкладені фінансові інвестиції в акції ЗАТ НТЦ "Інформаційні системи" в розмірі 514 тис. грн.,  до статутного капіталу ТОВ "Кредмаш Імпекс" в розмірі 149 тис. грн. та до статутного капіталу ТОВ "КДМ Інвест" в розмірі 3 549 тис. грн., до статутного капіталу  ТОВ "ПРФД" в сумі 3 488,0 тис.грн.   Довгострокові фінансові інвестиції вкладені в вигляді грошових коштів, основних засобів виробництва та ТМЦ і відображені в балансі по собівартості..

5.5. Інвестиційна нерухомість
     ПрАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин" надає в оперативну оренду об'єкти основних засобів, що не використовуються у виробництві, для отримання додаткового доходу.  За 2017 рік отримано доходів від операційної оренди активів на суму 1 450,1тис. грн.  з ПДВ.

     Основними орендарями власності Товариства є:
 
-	ФОП  Мовчан О.В.                                                        -   632,9 тис. грн.;
-	Ощадбанк  	                         	                       -   24,0тис. грн.;
-	ТО НВО "Баланс+Клуб"                                               -  111,4тис. грн.;
-	КП Кременчуцьке міжрайонне БТІ	  	       -   75,0тис.грн;
-	ФЛП Ролик Ю.Д. 			                       -     33,5тис. грн.;
-	ПК Бізнес-центр"                                                          -     69,9тис. грн.;
-	ТОВ "КДМ Інвест"                                                        -     18,0тис. грн.;
-	ЗАТ НТЦ "Інформ системи"                                        -    19,1тис. грн.;
-	ТОВ "Кредмаш-Імпекс"                                                -     61,1тис. грн.;
-	Перший регіон. фонд. дім                                             -     48,0тис. грн.;
-	ТОВ НВП ЮНІФОР                                                       -    26,8тис. грн.;
-	ТОВ Завод "Стеко трейдинг"		       -    31,9тис.грн;
-	ФОП Бібік Ю. І.                                                             -    20,8тис. грн.;
-	Бажинов В.І.                                                                  -    19,8тис. грн.;
-	ФОП Бончак С.А.				       -    31,1тис.грн;
-	ПП "І-СОФТ"				       -    18,9тис.грн.;
-	ПП Єлізаров В.А.				       -    25,2тис.грн;
-	ПП "Ігнатенко"                                                             -    29,0тис.грн;
-	ФОП Дяденко І.І.                                                         -   22,6тис.грн.
та інші.
Інформація по інвестиційній нерухомості розкрита наступним чином (тис. грн.):
	                        31.12.2017 рік    31.12.2016 рік   31.12.2015рік
Первісна вартість	                    2 853	         2 853	3893
Нарахована амортизація	    1 313	          1 141	1692
Залишкова вартість	    1 540	          1 712	2201

	Об'єктом  інвестиційної нерухомості в товаристві є будівля ПТУ 26 .  

5.6. Відстрочені податки
	Товариство має податкові активи, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою.
Тимчасова різниця, що підлягає вирахуванню, у 2016 році визнавалась за умови, якщо:
- балансова вартість зобов'язання за даними бухгалтерського обліку більша, ніж його податкова база;
- балансова вартість активу менша, ніж його податкова база.

Відстрочені податкові активи станом на 31.12.2016року становили 1 475 тис. грн. За 2017 рік податкові активи станом на 31.12 2017 року відсутні.

5.7. Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття
Протягом 2017 року товариством не обліковувалися довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття.

5.8. Припинена діяльність
	В 2017 році товариство не припиняло здійснення окремих видів діяльності, які товариство має право виконувати відповідно до зареєстрованих видів діяльності.
5.9. Інші необоротні активи
В році, що завершився 31.12.2017 року ПрАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин" не класифікувало жодного об'єкту як "інші необоротні активи". Проте не виключено, що у наступних звітних періодах окремі об'єкти будуть визнані як інші необоротні активи. Для забезпечення у майбутньому послідовності у розкритті інформації, її співставності та порівнянності наведена ця примітка.

5. 10. Запаси
	Інформація про запаси розкрита наступним чином (тис. грн.):

	          31.12.2017	31.12.2016 	31.12.2015 
Сировина та матеріали (за історичною вартістю)	
                             158 644	   95 913	                 65 694
Готова продукція 	8 219	     7 908	                 10 591
Товари (за чистою вартістю реалізації)	
                                   431	         167       	      458
Незавершене виробництво	
                            141 462	     48 716	 24 304
Всього	            308 756	   152 704	101047
Виробничі запаси на 31.12.2017 року складають 308 756 тис. грн., що на 
156 052 тис. грн. більше  ніж станом на 31.12.2016 року. У 2017 році спостерігається збільшення залишку готової продукції на 311 тис грн., тобто на кінець року залишок складає 8 219 тис. грн та збільшення майже втричі незавершеного виробництва на       92 746 тис.грн. 
Розшифровка за видами запасів надана у балансі. Запаси змінилися за рахунок    збільшення незавершеного виробництва та  збільшення готової продукції та товарів на кінець року.  
Протягом 2017 року дооцінка та уцінка запасів не здійснювались.

5.11.  Торговельна та інша дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість відображається за реальною вартістю. Резерв сумнівних боргів станом на 31.12.2016 р. становить 8 080 тис. грн. Вирахування безнадійних боргів здійснюється в період, в якому закінчується строк позовної давності. 

     Довгострокова дебіторська заборгованість підприємства  станом на 31.12.2017 року відсутня.
Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2015 р., 31.12.2016р. та 31.12.2017р.  надана таким чином (тис. грн.):

	31.12.2017р.	31.12.2016р.	31.12.2015р.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
	42 489	                   84 316	                      33 665
Резерв сумнівних боргів	
                      -29	                   - 8 080           	       - 5 952
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	
                  6 376	                     3 730	                         8 295
Дебіторська заборгованість за виданими авансами	
                29 692	                    27 708	                       18 457
Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	
                        0	                              0	          0
Інша поточна дебіторська заборгованість:	
                    313	                           236	      276
Всього	78 841	                   107 910	 54 741

	Дебіторська заборгованість  за товари, роботи, послуги з урахуванням резерву сумнівних боргів станом на 31.12.2017 р. складає 42 460 тис. грн., зменшилась на   33776 тис. грн. у порівнянні із значенням на 31.12.2016 року. Дебіторська заборгованість за виданими авансами на кінець звітного року збільшилась на 1 984 тис. грн. у порівнянні з 2016 р.
Основні дебітори представлені наступним чином:

Дебітор (повна назва підприємства, без скорочення)	Сума дебіторської заборгованості, тис. грн.
	
1	2
Кременчук ХК АвтоКрАЗ	                                    133,7
Київ ТОВ Алькор	                                                 6 944,7
Полтава ТОВ Полтавабудсервіс Плюс	1 070,4
Васильків ТОВ Промкомплект                            7 372,5
Чорноморськ ВКФ Кварц	                                8 100,0
Кривий Ріг ТОВ Весташляхбуд	                   243,2
Івано-Франківськ ТОВ ПСБ        	                2 030,0
Кам?янське ФО Принц С.О.	                   117,2
Переметное ИП Байтерек	                                1 571,8
Самара ООО Самарское Дорожное снабжение 5 032,8
Белгород ТОВ ЕС                                                   4 802,2
Верхний Уфалей ТОВ Уфалейдорсервис	1 292,3
Томск ООО Вершина	                                   681,8
Минск ОДО АБЗ Комплект	                                247,4
Екатеринбург ООО Дорожное снабжение	504,3
Самара  ООО СДМ	                             2 096,1

           Підприємство очікує погашення цієї заборгованості протягом 2018 року.
                    
  Дебіторська заборгованість за виданими авансами: 

Дебітор (повна назва підприємства, без скорочення)	Сума дебіторської заборгованості, тис. грн.
1	2
Бердянськ ПАТ "АЗОВКАБЕЛЬ"	                                      65,8
Кременчук ТОВ "Кременчукгаз-постачання"	                 4 743,9
Кременчук ПрАТ НТЦ "Інформаційні системи"              	      60,2
Кременчук-газ	                                                                    109,9
Кременчук ТОВ "Промекологія"	                                    366,3
Кременчук ТОВ ПКП"Котлогаз"	                                      76,0
Харків "Завод ім.. Фрунзе"                                           	    104,2
Харків ТехПД 7 Управління ПЗД	                                      54,9
Черкаси ТОВ "Техноніколь-Центр"		                    172,2
Дніпро ТОВ "Теплолюкс-Дніпро"	                                    285,7
Дніпро "Інтерпайп Україна"	                                                    124,7
Дніпро ТОВ "Покрівля та фасад"	                                      93,8
Дніпро Фірма "АКМА"	                                                    143,6
Дніпро "Патрія"		                                                2 450,0
Дніпро ТДВ "Ферріт"	                                                    699,9
Запоріжжя ПАТ "Запоріжстеклофлюс"	                      68,3
Запоріжжя ТОВ "КРОК Г Т"                         	                       64,1
Харків ТОВ "Солід Групп"	                                                  1 545,9
Київ ТОВ "Техінвестгруп"	                                                     105,9
Київ ДП ТОВ "ПУМФ "СТИЛВОК"	                                     408,7
Київ ТОВ  "Техінвестгруп"	                                                     584,8
Київ "КСК-Автоматизація"		                                     114,9
Київ ТОВ "С-ТЕХ"	                                                                     551,1
Київ ТОВ "Агровес-М"	                                                     137,8
Київ ТОВ "Камоцци "	                                                     110,7
Київ ТОВ "Союзенергокомплекс"	                                     400,0
Червоноград "Завод металоконструкцій"		     207,8
Харків ПП 1-А-інжениринг	                                                     299,3
Харків "Завод південь кабель"	                                     148,2
Харків ТОВ "Енергоінженірінг"	                                       85,3
Харків ТОВ "Балкантех"	                                                       69,3
Київська обл.. ТОВ "Електро груп"	                                     371,0
Кам?янець-Подольський ТОВ "Кабельний завод"	     287,0
Луцк ТОВ "Нафтотрейд ресурс"	                                     127,5
Одеса ПрАТ "ВО "Стальканат-Сілур"	                                     115,0
Херсон ТОВ "ЮГСВЕТ"	                                                  1 156,2
Полтава ТОВ "Термастіл-Україна"	                                    700,0
Липецк ОАО "НЛМК", Росія			                 2 601,9
Нижній Тагіл ОАО  "НТМК", Росія	                                 2 683,5
Германія, Оффінген BWF			                    854,0
Чехія, Брно, MASSENZA	                                                 6 153,8


5.12.  Грошові кошти та їх еквіваленти.

       Склад грошових коштів підприємства становить, тис. грн.:

Грошові кошти	Станом на 31.12.2017 року	Станом на 31.12.2016 року	Станом на 31.12.2015 року
У касі в національній валюті	                                      21	18	7
На поточних рахунках в національній валюті	17 509	3 322	25 049
На поточних рахунках в іноземній валюті	6 037	5 375	11 027
На депозитних рахунках в національній валюті	69 500	43 000	10 138
На депозитних рахунках в іноземній валюті	45 084	26 226	18 445
Грошові кошти в дорозі	                                  6 545	4 151	7 762


Грошові кошти за станом на 31.12.2017 р. зберігаються на банківських рахунках та у касі. Грошові кошти у банках і касі Товариства в національній валюті станом на 31.12.2016 р. та 31.12.2017р. становлять 82 092 тис. грн. та 144 690 тис. грн. відповідно. Обмеження права підприємства на користування грошовими коштами  відсутні.

5.13. Забезпечення наступних виплат і платежів - це інші забезпечення на виконання гарантійних зобов'язань, та резерв для забезпечення виплат відпусток. На початок року ця сума складала 781 тис.грн, в т.ч. резерв відпусток 530 тис. грн.  Залишок станом на  31.12.2017 р. склав 1 050 тис.грн, в т.ч. резерв відпусток-607 тис. грн.
     Непередбачених зобов'язань Товариство не мало і їх облік на позабалансових рахунках не вівся.



5.14. Поточні зобов'язання
З початку року поточні зобов'язання зменшились на 17 489 тис. грн. і складають на 31.12.201 р. 211 109 тис. грн., з них:
- короткострокові кредити банків			        - 1 900 тис.грн.;
-  поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	-   0 тис.грн;
- кредиторська заборгованість  за товари, роботи, послуги   -  18 003 тис. грн.;
- з одержаних авансів                                                                -   176 870тис. грн.;
- розрахунки з бюджетом                                   	  	     -     2 543 тис. грн.;
- зі страхування                                                    		     -     2 261 тис. грн.;
- з оплати праці                                                                          -   854 тис. грн.;
- з учасниками                                                  		-      678 тис. грн..
    

Основні кредитори за товари, роботи, послуги:

Кредитор (повна назва підприємства, без скорочення)	Сума кредиторської заборгованості, тис. грн.
	
1	3
Київ ТОВ "Промінстумент"	                                               121,3
Харків ТОВ "УГМК-Харків"		                               499,1
Київ ІТЦ "ТЕХНОПОЛІС"	                                                 65,3
Кременчук ТОВ "КДМ Інвест"	                            1 571,2
Кременчук ПП Нечипоренко НП	                                 83,8
Кременчук ТОВ "Виробнича Компанія промметиз"	475,5
Кременчук ТОВ "Астра-Нафта"	                                420,4
ПП "ЛІДЕР-МЕХАНІК"	                                                105,1
Дніпро ТОВ "ТАКТ"	                                               951,2
Дніпро ТОВ "ІТЦ ВАРІУС"	                                               189,2
Дніпро ТОВ "МЕТОЛОЦЕНТРИ КОМЕКС"	            1 520,3
Дніпро ТОВ "АВ метал груп"	                                 48,1
Дніпро ТОВ "Вф Метпромтрест"	                                90,6
Харків ТОВ "Нива запчасть"	                              221,0
Харків ПВТ "Харківський автогенний завод"	                95,0
Херсон  ТОВ "ЮгСвет"	                                              153,1
Дніпро  ТОВ "Майбутнє"	                                           1 487,6
Дніпро ТОВ "Енергія"	                                              103,4
Київ ТОВ "ЕТНА-ТРЕЙД"	                                              168,0
Київ ТОВ НПП "Техприлад"	                                              150,3
Київ ПрАТ "Укртехприлад Торгівельний Дім"	                85,3
Київ "ЛБЮ-Тех"	                                                             698,0
Донецьк ТОВ "Укрремсервіс"	                             246,4
Київ ТОВ "ВАМ Україна"	                                             995,5
Київ ТОВ "Камоцци"	                                               76,0
Київ ПП Аконіт-ДС           	                                             839,4
Київ СВ "АЛЬТЕРА Київ"	                                          2 393,6
Київ ТОВ "ЕКВІВЕС"	                                             606,1
ПАТ "Полтаваобленерго"	                                          1 328,8
Кременчук ПрАТ НТЦ "Інформаційні системи"	               53,6

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами станом на 31.12.2017 року

Кредитор (повна назва підприємства)			Сума заборгованості, тис. грн.
Кременчук ТОВ Атмосфера доріг	                                            1 409,2
Кременчук ТОВ Кредмаш Сервіс	                                          20 679,5
Кременчук ПП Доркомплект	                                                 97,4
Київ ТОВ АРТФІН	                                                                          26 684,3
Дийда ТОВ Закарпаття Асфальт	                                               403,8
Ніжин ТОВ Зара Стар Трейд КО ЛТД	                                          12 831,6
Кременчук ТОВ Кредмаш Імпекс	                                                 50,0
Синяк ПП Автомагістраль	                                                            2 000,0
Запоріжжя ПАТ Асфальтобетонний завод	                               905,6
Золочів ТОВ Укрєвродорстрой	                                            8 109,0
Чорноморськ ВКФ Кварц	                                                            1 672,6
Черкаси ТОВ Автомагістраль-центр	                                               150,0
Тернопіль ТОВ Авакс Проф	                                                            6 000,0
Вінниця ТОВ СУНП Автострада	                                          23 000,0
Чернігів ТОВ ЧернігівагрошляхБуд	                                          18 312,2
Рівне ТОВ Гідравлік Центр	                                                            4 999,7
Пустомити ТОВ Захід Граніт Сервіс	                                               167,9
Доманівка ТОВ ЕВРОДОР	                                                            3 963,2
Бровари ПрАТ БШБУ-50	                                                               665,9
Хмельницький ТОВ ДОРТРЕЙД ПОДІЛЛЯ	                               128,9
Одеса ТОВ БК ЕСКАДОР	                                                               125,7
Одеса ТОВ СПМК 17	                                                            1 420,0
Славянськ ТОВ Слав АБЗ	                                                               194,6
Богуслав ФОП Татоян А.Г.	                                                               100,0
Гостомель ТОВ Гостомель-Промтранс	                            3 000,0
Кременчук ТОВ Кредмаш Імпекс	                                          19 812,2
Самара ТОВ Самарське ДС	                                                            5 209,8
Екатеринбург ТОВ Дорожное снабжение	                               476,7
Самара ТОВ СамараДорМаш	                                          21 956,7
Брянськ ТОВ Доркомплект	                                                               282,0
Ростов-на-Дону ПП.Краснов І.В	                                               368,0
Новосибирск КредТехСнаб	                                                            2 660,4
Репное ТОВ Дормаш-Сервис	                                            6 425,6
Белгород ТОВ Дормаш-Сервис	                                               912,7
Улибишево ПАТ Владимирдоркомплект	                            4 077,5
Уральськ ТОВ UNISERV TRANS	                                               149,4

	Заборгованість по виплаті заробітної плати є поточною і складає                8 854 тис. грн.
	Заборгованість за єдиним соціальним внеском є поточною і складає 2 261 тис. грн. Розрахунок актуарних припущень за зобов'язаннями, що виникають у межах плану зі встановленими внесками, Товариство не здійснювало, бо жодних актуарних прибутків чи збитків не виникає.
	Товариство фінансує свої зобов'язання за таким принципом, що за рахунок бюджету поточного періоду покриваються фактичні виплати (компенсація ПФУ), що припадають на цей період. Товариство не створює будь-яких спеціальних резервів чи фондів для фінансування виплат за Програмою з визначеними виплатами (згідно МСБО 19). Тому, Товариство для відображення  пенсійних зобов'язань  по компенсації витрат на виплату пільгових пенсій не застосовує  Програму з визначеними виплатами, яка  б потребувала додаткових нарахувань, та не визнає актуарних прибутків та збитків у періоді, в якому вони виникли.

5.15. Розкриття інформації про пов'язані сторони
	Протягом 2017 року підприємство здійснювало операцій з пов'язаними сторонами з реалізації готової продукції, робіт, послуг:
   											   тис.грн
Організація	Вид операції	продаж	придбання

ПрАТ НТЦ "Інформаційні системи"	комунальні послуги	796,5	
	інформаційні послуги		                             6 789,5
	ТМЦ (комплектуючі)		                           23 485,0
	готова продукція	                                                             2 999,7	
	оренда	                                                                                  19,1	
	програмне забезпечення		                                614,8
	Разом:	3 815,3	30 889,2
 
ТОВ "Кредмаш-Імпекс"	послуги зв?язку	1,5	
	оренда	                                               61,1	
	комісійна винагорода		565,5
	відшкодування витрат		57,3
	готова продукція	                         13 501,4	
	Разом:	13 564,0	622,8

ТОВ "КДМ Інвест"	послуги зв?язку	                   0,7	
	комісійна винагорода	                 18,1	
	ТМЦ (на продаж ч/з с/м)		366,1
	автотранспортні послуги	                449,2	
	оренда	                                                  32,0	
	ТМЦ (матеріали)	125,3	26 353,4
	Разом:	625,3	26 719,5

5.16. Персонал та оплата праці
Середньооблікова чисельність персоналу в 2017 році склала 2 044 осіб. 

Нараховані витрати на персонал за звітний період:
                                                  тис. грн.
Види виплат 	                                  2017 р.	                 2016 р.	     2015 р.
Фонд оплати праці усіх працівників, усього	
                                                                219 617,6	132 835,6     110 297,0
Фонд основної заробітної плати	110 634,4	 67 300,4	       54 885,7
Фонд додаткової заробітної плати	80 422,8	                 54 680,1	       38 114,5
 з нього:    			
      оплата за роботу в нічну зміну	837,7	                     631,5	          537,9
      оплата за роботу у святкові дні	139,2	                        94,0             80,1
      Премії	                           50 022,7	                36 001,7	    18 076,0
      оплата відпусток	           15 559,2	                  9 598,8	      8 982,7
      Інші	                                           13 864,0	                  8 354,1	     10 437,8
Заохочувальні та компенсаційні виплати	
                                                           28 078,7                      10 180,8	     17 296,8
Виплати, що не входять до фонду оплати праці:
оплата лікарняних листів	
                                                           1 820,6	                 1 053,1	          829,3
Військовий збір	                           3 373,4	                 2 132,1          1 758,6

У році, що завершився 31.12.2017 року, посадові особи товариства (члени наглядової ради та правління) інших винагород в грошовій та в натуральній формі не отримували.


5.17. Умовні зобов'язання та активи

      У Товариства не було підстав для визнання умовних активів та  зобов'язань, так як це привело б до визнання доходу, який ніколи не буде отриманий, а як наслідок, вплине на результати його діяльності та викривлення фінансової звітності. 
Страхування
ПрАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин" володіє страховими полісами на транспортні засоби та у всіх випадках, що підлягають обов'язковому страхуванню. 
ПрАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин" схильне політичним, законодавчим, податковим і регулюючим змінам і ризикам, які не покриваються страхуванням. Ніякі резерви зі самострахування не включені до фінансової звітності та виникнення суттєвих втрат і погіршень, пов'язаних з майном, може мати суттєвий ефект для діяльності ПрАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин".
Судові  процеси
У звітному періоді товариство  виступало позивачем у судових справах з позитивним рішенням на загальну суму 8 047,2 тис.грн.  В якості відповідача у судових процесах товариство виступало за цивільною справою з вирішенням питання на свою користь..
У розумінні параграфу 92 МСФЗ (IAS) 37, з причини запобігання завдання серйозної шкоди позиціям суб'єкта господарювання в суперечці з іншими сторонами щодо предмету забезпечення, умовного зобов'язання чи умовного активу розкриття інформації, що її вимагають параграфи 84-89 МСФЗ (IAS) 37 ПрАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин" не здійснював.
5.18. Ризики  
ПрАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин" схильне до ринкового ризику, кредитного ризику й ризику ліквідності.
Вище керівництво ПрАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин" контролює процес управління цими ризиками. 
Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовим інструментом коливатиметься внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни включають в себе чотири типи ризику: ризик зміни процентної ставки, валютний ризик, ризик зміни цін на товари й інші цінові ризики, наприклад, ризик зміни цін на інструменти капіталу. Фінансові інструменти, піддані ринковому ризику включають в себе кредити та позики, депозити.
Керівництво ПрАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин" вважає вплив ринкового ризику на фінансову звітність незначним.
Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик того, що ПрАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин" понесе фінансові збитки, оскільки контрагенти не виконають свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтського договору. Кредитний ризик пов'язаний з грошовими коштами та їх еквівалентами, засобами на депозитних рахунках у банках, виданими позиками, авансами, векселями, а також торгової та іншої дебіторської заборгованістю та іншими інвестиціями в цінні папери.
ПрАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин" схильне до кредитного ризику, пов'язаному з її операційною діяльністю (насамперед, у відношенні торгової дебіторської заборгованості) та фінансовою діяльністю, включаючи депозити в банках і фінансових організаціях, валютні операції та інші фінансові інструменти.
Концентрація кредитного ризику щодо поточної дебіторської заборгованості є незначною, оскільки клієнтська база є диверсифікованою, а готова продукція користується попитом, про що свідчать несуттєві її залишки на кінець звітного періоду.
З метою зменшення кредитного ризику, ПрАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин" веде діяльність з кредитоспроможними і надійними контрагентами, мінімізує авансові платежі видані постачальникам.
ПрАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин" співпрацює з більшістю покупців на довгостроковій основі, практика якої дозволяє керівництву вважати ризики непогашення дебіторської заборгованості незначними.  
Ризик ліквідності
Ризик ліквідності - це ризик того, що ПрАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин" зіткнеться з труднощами при виконанні фінансових зобов'язань.
Методи управління ліквідністю включають середньострокове прогнозування (бюджет затверджується щорічно і коригується щокварталу), короткострокове прогнозування.
ПрАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин" затвердило та здійснює політику управління фінансовими ризиками у тому числі через систему бюджетування, аналізу грошових потоків та моніторингу платіжного календарю з метою своєчасного погашення кредиторської заборгованості і забезпечення достатності грошових коштів для розрахунків.
Інші фактори ризику, які можуть вплинути на фінансово-господарську діяльність ПрАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин":
-	політична нестабільність;
-	рецесія;
-	зниження темпів економічного розвитку;
-	зростання інфляції;
-	зниження у споживачів упевненості в майбутньому;
-	зростаюча конкуренція;
-	внутрішня економічна політика країн-імпортерів; 
-	порядок сертифікації продукції підприємства в країнах-імпортерах;
-	розвиток нових технологій та орієнтація споживачів на  технічні інновації визначеного характеру;
-	висока ступінь залежності виробництва від постачань комплектуючих та матеріалів.

6. ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
Товариство відображає чистий дохід від реалізації, який дорівнює валовому доходу від реалізації за мінусом знижок, повернення проданих товарів та податків з продажу (ПДВ).

Фінансові результати діяльності ПрАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин" за 2016 та  2017 рік складають, тис. грн.:
	                                                                              2017 рік           2016 рік
 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг)    894 583         513 613  
Собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг)      703 094          406 732
Інші операційні доходи                                                           27 080           26 280
Адміністративні витрати                                                       57 001           41 875
Витрати на збут                                                                     18 540           12 235  
Інші операційні витрати                                                         27 522          20 630
Інші фінансові доходи                                         	                  4 238             5 065
Інші доходи                                                                               4 435             6 215
Фінансові витрати                                                             	       32                   0
Інші витрати                                                                             6 800             6 480
Податок на прибуток                                                             21 578           11 787
Чистий прибуток                                                                    95 769           51 434

      Надзвичайних доходів і витрат в 2017 році товариство не отримувало.

СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ
Собівартість від реалізації представлена наступним чином  (тис. грн.):

	                                                                                    2017 рік      2016 рік
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  703 094     406 732

Елементи операційних витрат  представлена наступним чином:

	                                                                        2017 рік	2016 рік
Виробничі витрати:		
 матеріальні витрати	                                         592 481	306 828
Витрати на оплату праці	                                        221 438	133 889
Відрахування на соціальні заходи	                          48 963	29 984
Амортизація 	                                                          11 049	9 142
Інші операційні витрати	                                          34 247	28 259
Всього	                                                                         908 178	508 102

Прибуток на акцію

Прибуток на акцію розраховується шляхом ділення прибутку, що припадає на власників простих акцій, на середньозважену кількість простих акцій, що знаходилися в обігу протягом періоду. У ПрАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин" відсутні конвертовані облігації й опціони на акції, які потенційно можуть бути конвертовані у прості  акції, що унеможливлює ефект розбавлення прибутку на акцію.

                                                   грн.
	                                                                          2017 р.	2016 р.
Прибуток, що припадає на власників простих акцій
                                                                         	280,25659	150,51548
Середньозважена кількість простих акцій, що знаходилися в обігу протягом періоду	                                                                      341 719	341 719
скоригований прибуток на акцію за звітний рік, що припадає на власників простих акцій 	                                                 280,25659	150,51548

Прибуток на акцію та прибуток на акцію від триваючої діяльності співпадають, оскільки ПрАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин", у році, що закінчився 31.12.2017 р. не здійснювало видів діяльності, що припиняється.

7. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
   
Склад власного капіталу
            	  станом на 01.01.2017р., тис.грн	станом на 01.12.2016р., тис.грн
Зареєстрований капітал	8 543	                               8 543
Капітал у дооцінках	69 232	                             70 232
Додатковий капітал	233 378	                           191 295
Резервний капітал        	2301	                                2301
Нерозподілений прибуток	95 769	                             51 434
Вилучений капітал	                      (-)	                                   (-)
Усього:	                             409 223	                          323 805

Засновником товариства є Фонд державного майна України. Станом на 31.12.2017 року доля засновника в статутному капіталі відсутня.

Відомості про акціонерів :

№
з/п		Кількість цінних паперів, 
шт.	Номінальна 
вартість, 
грн.	Частка в статутному капіталі
1.	Юридичні особи,
у т.ч.:	76 556	1 913 900	22.403
 	юридичні особи, що володіють більш ніж 10% статутного фонду	
                         0	      0	                  0
2.	Фізичні особи,
у т. ч.:	265 163	6 629 075	77.597
	Фізичні особи, , що володіють більш ніж 10% статутного фонду	
                    89 460	 2 236 500	26.179

Усього:	341 719	8 542 975	100
Статутний  капітал  товариства  станом  на  31.12.2017 року  повністю сплачений й становить 8 542 975,0 грн.,  який  розподілено на 341 719 простих  іменних акцій  номінальною вартістю 25,0 грн. 
     Державна частка відсутня. Зміни в статутному капіталі в звітному періоді не відбувалися.

     По статті "Інший додатковий капітал" відображена сума  в розмірі 233 378 тис. грн. 
    Вилучений капітал за 2017 рік, у вигляді викуплених акцій, станом на 31.12.2017 р. відсутній.  

Станом на 01.01.2017 р. нерозподілений прибуток складає 51 434 тис. грн.
 За рішенням загальних зборів, що відбулися 31 березня 2017 року, прийнято рішення з урахуванням підсумків 2016 року з чистого прибутку виплатити дивіденди в розмірі 10 251,6тис. грн.,  30,00 гривень на акцію.
Залишок в сумі 41 182,4 тис. грн.  інвестовано у власне  виробництво.
 Чистий прибуток станом на 31.12.2017 року складає 95 769  тис. грн.  

	Величина чистих активів Товариства станом на 31.12.2017 року складає суму     409 223 тис. грн., тобто перевищує зареєстровану суму статутного капіталу Товариства на   400 557 тис. грн.., що узгоджується з вимогами ст.155 Цивільного кодексу України.

8. ЗВІТ  ПРО  РУХ  ГРОШОВИХ  КОШТІВ
     	
	Відповідно до МСБО для складання Звіту про рух грошових коштів  Товариство застосовує прямий метод, за яким розкриваються основні види валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів із розкриттям конкретних джерел та напрямів використання.
		Звіт про рух грошових коштів відображає грошові потоки протягом періоду згідно з поділом діяльності на операційну, інвестиційну та фінансову.
	Класифікація за видами діяльності надає інформацію, яка дає користувачам змогу оцінювати вплив цих видів діяльності на фінансовий стан суб'єкта господарювання і суму його грошових коштів та їх еквівалентів. 
	Таку інформацію Товариство використовує для оцінки взаємозв'язку наведених вище видів діяльності.
	Сума грошових потоків від операційної діяльності є ключовим показником того, якою мірою операції суб'єкта господарювання генерують грошові кошти, достатні для погашення позик, підтримки операційної потужності суб'єкта господарювання без залучення зовнішніх джерел фінансування.
	Грошові потоки від операційної діяльності визначаються переважно основною діяльністю суб'єкта господарювання, яка приносить дохід.

Істотних різниць між статтями Звіту про рух грошових коштів, складеного за вимогами українського П(С)БО 4, та МСБО 7 немає. 

9. ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ

Подій після звітної дати, які вимагають розкриття в даній фінансовій звітності, відповідно до міжнародних стандартів або загальноприйнятої практики, не відбувалось.


Генеральний директор                                                                О.В. Тверезий
 ПрАТ "Кредмаш"

Головний бухгалтер                                                                    О.В. Бихкало
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