
Титульний аркуш 
 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до 

Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії. 

  

  

Генеральний директор       Жданова Тетяна Iванiвна 

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

  

        21.04.2017 

        (дата) 

    М.П.     

  

  

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2016 рік 
  

I. Загальні відомості 
  

1. Повне найменування емітента   Публічне акцiонерне товариство "Кременчуцький рiчковий 

порт" 

  

2. Організаційно-правова форма   Акціонерне товариство  

  

3. Код за ЄДРПОУ   05428292 

  

4. Місцезнаходження   39630, Полтавська, Крюкiвський, м.Кременчук, вул.Флотська, 

2 

  

5. Міжміський код, телефон та факс   05366-33022, 05366-37131 

  

6. Електронна поштова адреса   info@krrp.net 

  

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
  

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   21.04.2017 

    (дата) 

2. Річна інформація  опублікована у   № 78, Бюлетень "Відомості Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку" 

  25.04.2017 

    (номер та найменування офіційного 

друкованого видання) 

  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на  

сторінці в мережі Інтернет 

  http://www.krrp.net/   25.04.2017 

    (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 X 

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) 

X 

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 X 

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 X 

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   

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)   

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

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 

Iнформацiя про рейтингове агество вiдсутня в зв'язку з тим, що в статутному капіталі пiдприємства не має 

державної частки, воно не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, також не займає 

монопольне (домiнуюче) становище. 

Емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб. 

Корпоративний секретарь станом на кінець звітного періоду не призначений - інформація не розкривається.  

Цiннi папери емiтента не перебувають в лiстингу на фондових бiржах.  

Iнформацiя про органи управлiння не надається оскiльки емiтент - акцiонерне товариство.  

Протягом попереднього та звiтного року дивiденди не нараховувались та не сплачувались.  

Облiгацiї, похiднi та iншi цiннi папери Товариство в звiтному роцi не випускало, а також викупу власних акцiй 

не вiдбувалося. 

Повідомлення про проведення загальних зборів було оприлюднено в Загальнодоступній інформаційній базі 

даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 21.03.2016р.  

Гарантiї третьої особи не надавались в зв'язку з тим, що борговi цiннi  папери Товариством не випускались. 

Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН та цiльових олiгацiй. 

Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної 

фінансової звітності) відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" не відбувалося. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 



III. Основні відомості про емітента 
 

1. Повне найменування Публічне акцiонерне товариство "Кременчуцький 

рiчковий порт" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію 

юридичної особи (за наявності) 

А 00 № 126535 

3. Дата проведення державної реєстрації 13.05.1993 

4. Територія (область)* 53000 - Полтавська 

5. Статутний капітал (грн) 68325,60 

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) 142 

  

9. Основні види діяльності із зазначенням 

найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

Вантажний річковий транспорт 50.40, Добування 

піску, гравію, глин і каоліну 08.12, Виробництво 

бетонних розчинів, готових для використання 23.63 

10. Органи управління підприємства Інформація про органи управління не розкривається в 

зв'язку з тим, що емітент - акціонерне товариство. 

  

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у 

національній валюті 

Відділення КРУ  ПАТ "Полтава-Банк" 

2) МФО банку 331489 

3) поточний рахунок 2600915044 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у 

іноземній валюті 

Кременчуцька фiлiя "Полтавського ГРУ ПриватБанку 

5) МФО банку 331401 

6) поточний рахунок 26004055230956 

  

* 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 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 



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

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Добування піску, гравію, глин і коаліну №1667 17.11.1998 Державний комiтет України по геологiї i 

використаннi надр 

17.11.2018 

Опис Товариство планує продовжувати термiн дiї лiцензiї i в подальшому. 

 

** Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 



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

Найменування юридичної особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості)  

Регiональне вiдiлення Фонду державного майна України 

по Полтавськiй областi 

22527015 Україна, 36000, Полтавська, ., м.Полтава, 

вул.Небесної Сотні, 1/23 

0,000000 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав 

паспорт * 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості)  

Усього 0,000000 

 

* Заповнювати не обов'язково 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
 

1) посада* Генеральний директор 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 

повне найменування юридичної особи 

Жданова Тетяна Iванiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

КН, 460020, 13.08.1997, Київським РВ ПМУ УМВС 

України в Полтавськiй обл. 

4) рік народження*** 1965 

5) освіта*** Вища 

6) стаж роботи (років)*** 29 

7) найменування підприємства та попередня посада, 

яку займав*** 

з 1999р. - головний бухгалтер ТОВ 

"Металокомплекс"; З 2009 року генеральний директор 

ВАТ "КрРП" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

28.04.2009, Невизначений 

9) опис Повноваження посадової особи передбаченi Статутом 

товариства та Положенням про Виконавчий орган. 

Отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу, 

iншої винагороди у т.ч. у натуральному виглядi за 

звiтний перiод не було. Посадова особа не має 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини. Змін в посадовому складі в звітному році не 

було. 

 

1) посада* Голова Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 

повне найменування юридичної особи 

Шулик Анатолiй Миколайович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

КО, 594114, 18.02.2005, Октябрським РВ ПМУ УМВС 

України в Полтавськiй обл. 

4) рік народження*** 1967 

5) освіта*** Вища 

6) стаж роботи (років)*** 27 

7) найменування підприємства та попередня посада, 

яку займав*** 

Директор ТОВ "Агроресурс"; З 2006 року 

заст.директора ТОВ "Металокомплекс" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

27.04.2016, 2 роки 

9) опис Повноваження посадової особи передбаченi Статутом 

товариства та Положенням про Наглядову раду. 

Виплаченої винагороди у т.ч. у натуральному виглядi 

за звiтний перiод не було. Посадова особа не має 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини. Загальними зборами акціонерів (Протокол 

№1) від 28.04.2015р. прийнято рішення про обрання 

на посаду членом Наглядової ради. На засіданні 

наглядової ради (Протокол №6 від 27.04.2016р.) 

обрано на посаду Голови наглядової ради. 

 

1) посада* Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 

повне найменування юридичної особи 

Жданов Богдан Петрович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

КО, 091894, 20.07.2000, Київським РВ ПМУ УМВС 

України в Полтавськiй обл. 

4) рік народження*** 1984 

5) освіта*** Вища 

6) стаж роботи (років)*** 15 

7) найменування підприємства та попередня посада, 

яку займав*** 

ПАТ "КрРП" консультант з питань виробництва 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 28.04.2015, 3 роки згідно Статуту 



(призначено) 

9) опис Повноваження посадової особи передбаченi Статутом 

товариства та Положенням про Наглядову раду. 

Виплаченої винагороди у т.ч. у натуральному виглядi 

за звiтний перiод не було. Посадова особа не має 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини. Загальними зборами акціонерів (Протокол 

№1) від 28.04.2015р. прийнято рішення про обрання 

на посаду членом Наглядової ради. 

 

1) посада* Голова ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 

повне найменування юридичної особи 

Кобець Петро Петрович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

КН, 815881, 11.12.1998, Автозаводським РВ КМУ 

УМВС України в Полтавськiй обл. 

4) рік народження*** 1947 

5) освіта*** Вища 

6) стаж роботи (років)*** 47 

7) найменування підприємства та попередня посада, 

яку займав*** 

З 2009 року директор з вантажної роботи ВАТ "КрРП" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

28.04.2015, 3 роки згідно Статуту 

9) опис Повноваження посадової особи передбаченi Статутом 

товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. 

Виплаченої винагороди у т.ч. у натуральному виглядi 

за звiтний перiод не було. Посадова особа не має 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини. Загальними зборами акціонерів (Протокол 

№1) від 28.04.2015р. переобраний членом ревізійної 

комісії. Ревізійною комісією (Протокол №2 від 

28.04.2015р. обраний головою ревізійної комісії. 

 

1) посада* Член ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 

повне найменування юридичної особи 

Кінаш Надія Миколаївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

КО, 398161, 19.07.2002, Крюкiвським РВ УМВС 

України в Полтавськiй обл. 

4) рік народження*** 1958 

5) освіта*** Вища 

6) стаж роботи (років)*** 36 

7) найменування підприємства та попередня посада, 

яку займав*** 

Начальник технічного відділу ПАТ "КрРП" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

28.04.2015, 3 роки згідно Статуту 

9) опис Повноваження посадової особи передбаченi Статутом 

товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. 

Виплаченої винагороди у т.ч. у натуральному виглядi 

за звiтний перiод не було. Посадова особа не має 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини. Загальними зборами акціонерів (Протокол 

№1) від 28.04.2015р. переобраний членом ревізійної 

комісії. 

 

1) посада* Член ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 

повне найменування юридичної особи 

Олійник Тетяна Анатоліївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

КН, 596794, 13.03.1998, Автозаводським РВ УМВС 

України в Полтавськiй обл. 

4) рік народження*** 1958 

5) освіта*** Н.Вища 



6) стаж роботи (років)*** 38 

7) найменування підприємства та попередня посада, 

яку займав*** 

Інженер-проектувальник ПАТ "КрРП" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

28.04.2015, 3 роки згідно Статуту 

9) опис Повноваження посадової особи передбаченi Статутом 

товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.  

Виплаченої винагороди у т.ч. у натуральному виглядi 

за звiтний перiод не було. Посадова особа не має 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини. Загальними зборами акціонерів (Протокол 

№1) від 28.04.2015р. переобраний членом ревізійної 

комісії. 

 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

 

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 

 

*** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

     прості 

іменні 

прості на 

пред'явник

а 

привілейов

ані іменні 

привілейов

ані на 

пред'явник

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Генеральний директор Жданова Тетяна Iванiвна КН, 460020, 13.08.1997, 

Київським РВ ПМУ УМВС 

України в Полтавськiй обл. 

782 0,400582 782 0 0 0 

Голова Наглядової ради Шулик Анатолiй 

Миколайович 

КО, 594114, 18.02.2005, 

Октябрським РВ ПМУ УМВС 

України в Полтавськiй обл. 

10 0,005123 10 0 0 0 

Член Наглядової ради Жданов Богдан Петрович КО, 091894, 20.07.2000, 

Київським РВ ПМУ УМВС 

України в Полтавськiй обл. 

0 0,000000 0 0 0 0 

Голова ревiзiйної комiсiї Кобець Петро Петрович КН, 815881, 11.12.1998, 

Автозаводським РВ КМУ 

УМВС України в Полтавськiй 

обл. 

1 0,000512 1 0 0 0 

Член ревiзiйної комiсiї Кінаш Надія Миколаївна КО, 398161, 19.07.2002, 

Крюкiвським РВ УМВС 

України в Полтавськiй обл. 

0 0,000000 0 0 0 0 

Член ревiзiйної комiсiї Олійник Тетяна Анатоліївна КН, 596794, 13.03.1998, 

Автозаводським РВ УМВС 

України в Полтавськiй обл. 

0 0,000000 0 0 0 0 

Усього 793 0,406217 793 0 0 0 

 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 
 

Найменування юридичної 

особи 

Код за 

ЄДРПОУ 

Місцезнаходження Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Від 

загальної 

кількості 

голосуючи

х акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

      прості 

іменні 

прості на 

пред'явник

а 

привілейов

ані іменні 

привілейов

ані на 

пред'явник

а 

ТОВ "Металокомплекс" 30044089 Україна, 36039, Полтавська, ., 

м.Полтава, вул.Шевченка, 44 

190026 97,341406 99,558300 190026 0 0 0 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Від 

загальної 

кількості 

голосуючи

х акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

     прості 

іменні 

прості на 

пред'явник

а 

привілейов

ані іменні 

привілейов

ані на 

пред'явник

а 

Усього 190026 97,341400 99,558300 190026 0 0 0 

 

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові. 

 

** Заповнювати необов'язково. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 
 

Вид загальних зборів чергові позачергові 

(*) X  

Дата проведення 27.04.2016 

Кворум зборів ** 99,990000 

Опис 1. Обрання лічильної комісії та затвердження 

регламенту роботи загальних зборів акціонерів. 

2. Звіт генерального директора про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 

2015 рік. 

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015рік. 

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про 

результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2015 рік. 

5. Затвердження річного звіту та балансу 

Товариства за 2015 рік. 

6. Розподіл прибутку за 2015 рік. 

7. Вирішення питання про попереднє схвалення 

значних правочинів Товариства, що можуть вчинятися 

протягом 2016року та до дати проведення чергових 

загальних зборів у 2017році. 

 

 

 

Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не 

надходило. 

 

Прийняті рішення. 

 

1. Обрання лічильної комісії та затвердження 

регламенту роботи загальних зборів акціонерів. 

 

Голосували: "ЗА" - 190819, що становить 100% від 

загальної кількості голосів присутніх на зборах. 

Вирішили: обрати до складу Лічильної комісії 

Гордієнка А.М., Ківу Т.С., Дудник Л.С., затвердити 

регламент роботи загальних зборів акціонерів. 

 

2. Звіт Генерального директора про результати 

фінансово - господарської діяльності ПАТ "КрРП" за 

2015 рік. 

 

Голосували: "ЗА" - 190819, що становить 100% від 

загальної кількості голосів присутніх на зборах. 

Вирішили: Затвердити звіт генерального директора 

про результати фінансово - господарської діяльності 

ПАТ "КрРП" за 2015рік. 

 

3. Звіт Наглядової  ради Товариства за 2015 рік. 

 

Голосували: "ЗА" - 190819, що становить 100% від 

загальної кількості голосів присутніх на зборах. 

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради 

Товариства за 2015 рік. 

 

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати 

фінансово - господарської діяльності Товариства за 

2015 рік. 

 

Голосували: "ЗА" - 190819, що становить 100% від 

загальної кількості голосів присутніх на зборах. 



Вирішили:  Затвердити звіт Ревізійної комісії про 

результати фінансово - господарської діяльності 

Товариства за 2015 рік. 

 

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства 

за 2015 рік. 

 

Голосували: "ЗА" - 190819, що становить 100% від 

загальної кількості голосів присутніх на зборах. 

Вирішили. Затвердити річний звіт та баланс 

Товариства за 2015 рік. 

 

6. Розподіл прибутку за 2015 рік. 

 

Голосували: "ЗА" - 190819, що становить 100% від 

загальної кількості голосів присутніх на зборах. 

Вирішили: Затвердити розподіл прибутку Товариства 

за 2015 рік. 

 

7. Вирішення питання про попереднє схвалення 

значних правочинів Товариства, що можуть вчинитися 

протягом 2016 року та до дати проведення чергових 

загальних зборів у 2017 році. 

 

Голосували: "ЗА" - 190819, що становить 100% від 

загальної кількості голосів присутніх на зборах. 

 

Вирішили: Схвалити значні правочини Товариства, 

що можуть вчинитися протягом 2016 року та до дати 

проведення чергових загальних зборів у 2017році. 

 

* 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 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я та по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сiчень-

Аудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 32996030 

Місцезнаходження Україна, 36037, Полтавська, Ленiнський, м.Полтава, 

вул.Небесної Сотні, 91 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№ 3422 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Аудиторська Палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.06.2004 

Міжміський код та телефон 0532-57-04-33; 52-22-83 

Факс 0532-57-22-83 

Вид діяльності Аудиторськi послуги 

Опис д/в 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я та по батькові фізичної особи 

Публічне акціонерне товариство "Національний 

Депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 35917889 

Місцезнаходження Україна, 04071, м. Київ, ., м.Київ, вул.Нижній Вал, 

17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон 044-591-04-00, 591-04-40 

Факс 044-482-52-14 

Вид діяльності Дiяльнiсть центрального депозитарiю 

Опис д/в 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я та по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аструм 

Капiтал" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 36218084 

Місцезнаходження Україна, 04070, м. Київ, ., м.Київ, вул.П.Сагайдачного, 

11 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ № 263419 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон 044-220-44-22 

Факс 044-220-44-22 

Вид діяльності Діяльність депозитарної установи 

Опис Зберiгач, у якого вiдкрито рахунки в ЦП, Договiр 

№7/11/Е вiд 11.11.2011р. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я та по батькові фізичної особи 

Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа 

ПФТС" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 21672206 

Місцезнаходження Україна, 01601, м. Київ, ., м.Київ, вул.Шовковична, 

42/44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АД №034421 

Назва державного органу, що видав ліцензію або НКЦПФР 



інший документ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012 

Міжміський код та телефон 044-277-50-00 

Факс 044-277-50-01 

Вид діяльності Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку 

Опис д/в 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 



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 

ідентифікаційн

ий 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 

19.11.2010 62/16/1/10 Полтавське 

територiальне 

управлiння 

ДКЦП ФР 

UA4000142947 Акція проста 

бездокументар

на іменна 

Бездокументар

ні іменні 

0,35 195216 68325,60 100,000000 

Опис В звiтному роцi додаткового випуску цiнних паперiв не вiдбувалося. Акцiї товариства не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Обiг акцiй 

здiйснюється на внутрiшньому неорганiзованому ринку. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 



XI. Опис бізнесу 
 

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

ПАТ "Кременчуцький рiчковий порт" створено згiдно з наказами Фонда державного майна України вiд 

10.11.1992 р. № 477 та вiд 03.12.1992 р. № 537 шляхом перетворення державного пiдприємства "Кременчуцький 

рiчковий порт" у вiдкрите акцiонерне товариство. Зареєстровано на пiдставi Розпорядження Кременчуцької 

мiської ради народних депутатiв № 725/8 вiд 13.05.1993 р. 

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені 

структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, 

зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Cтруктурнi пiдроздiли ПАТ "КрРП": 

 -вантажний район; 

 -диспетчерська служба; 

 -бетонно-змiшувальний вузол;  

-служба головного енергетика;  

-служба безпеки;  

-комерцiйно-фiнансова служба;  

-бухгалтерiя;  

-вiддiл кадрiв,охорони працi,юридичний, 

-їдальня. 

В звiтному роцi змiн в органiзацiйнiй структурi не було. 

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність 

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

працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, 

зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно 

попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня 

кваліфікації її працівників операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу (осiб) - 142, Середня численнiсть позаштатних 

працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 2, Чисельностi працiвникiв якi працюють на умовах 

неповного робочого часу(дня,тижня)(осiб) - 3;  

Фонд оплати працi в звiтному 2016 роцi склав - 4604,90тис.грн. В порiвняннi з попереднiм 2015 роком 

вiдбулося збільшення фонду оплати працi на 576,9 тис.грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на 

забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента вiдсутня. 

 

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

об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному 

об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств. 

 

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

цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий 

результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності 

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими підприємствами, установами, організаціями. 

 

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

умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили. 

 

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

обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Метою облікової політики ПАТ "КрРП" є складання фінансової звітності відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ), прийнятими Радою з МСФЗ.  ПАТ "КрРП" підготовило свою звітність 

згідно з МСФЗ по принципу обліку первісної вартості, за виключенням деяких інструментів, які оцінюються у  

відповідності з вимогами МСБУ 39 "Фінансові інструменти :признання та оцінка" 

Основоположні припущення, які використовуються при складанні фінансової звітності. 

Фінансова звітність складається з урахуванням таких двох основоположних припущень: 

1. Метод нарахування. Відповідно до цього методу, результати операцій та інших подій визнаються при їх 

настанні (а не при отриманні чи виплаті грошових коштів або їх еквівалентів) і враховуються в тому звітному 

періоді і відображаються у фінансових звітах тих звітних періодів, в яких вони відбулися. 

2. Безперервність діяльності. При підготовці фінансової звітності керівництво ПАТ "КрРП" оцінює 

спроможність підприємства продовжувати свою діяльність. Фінансова звітність складається на основі 



припущення безперервності діяльності. 

Фінансова  звітність  ПАТ"КрРП" складається з урахуванням таких якісних характеристик: 

1. Доречність. Інформація є доречною, коли вона впливає на економічні рішення користувачів фінансової 

звітності, допомагаючи їм оцінювати минулі, поточні і майбутні події, підтверджувати або коригувати їх 

минулі оцінки. 

2. Суттєвість. Виконання підприємством конкретної вимоги будь-якого МСФЗ щодо розкриття інформації не 

вимагається, якщо відповідна інформація не є суттєвою. Інформація вважається суттєвою, якщо її пропуск або 

викривлення могли б вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансових звітів. 

3. Правдиве представлення. Інформація правдиво представляє операції та інші події. 

4. Повнота. Інформація є повною, оскільки пропуск може зробити її помилковою або дезорієнтуючою. 

5. Нейтральність. При складанні звітності ПАТ "КрРП" відсутня упередженість у підборі або подачі інформації. 

6. Свобода від помилок. Не повинно бути помилок або пропусків в описі явища, процесу, використанні 

інформації, що подається у звітності. 

7. Порівнянність фінансової звітності підприємства за різні періоди, а також порівнянність фінансової звітності 

різних підприємств. 

8. Можливість перевірки. 

9. Своєчасність. У разі невиправданої затримки в наданні інформації вона може втратити свою доречність. 

10. Зрозумілість. Інформація повинна бути доступна певним користувачам. 

11. Баланс між вигодами і витратами. Вигоди, які надає інформація, повинні перевищувати витрати на її 

отримання. 

              Функціональна валюта звітності 

Статті, які представлені у фінансовій звітності ПАТ "КрРП", оцінюються з використанням валюти первинного  

економічного середовища, в якому здійснює діяльність підприємство (функціональної валюти). 

Функціональною валютою ПАТ "КрРП" і валютою представлення є гривня. 

Короткострокова і довгострокова класифікація 

Актив (зобов'язання) класифікується як короткостроковий, якщо планується його реалізація (погашення), або 

якщо планується його продаж або використання протягом 12 місяців після звітної дати. Інші активи 

(зобов'язання) класифікуються як довгострокові. Фінансові інструменти класифікуються виходячи з 

очікуваного строку їх корисного використання. 

Операції в іноземній валюті 

Операцією в іноземній валюті визнається операція, яка виражена в іноземній валюті або припускає розрахунок 

в іноземній валюті, у тому числі операції, які підприємство проводить при: 

придбанні чи продажі продукції, ціни на яку встановлені в іноземній валюті; 

отриманні позики або наданні коштів, якщо суми, які підлягають виплаті або отриманню, встановлені в 

іноземній валюті. 

При первісному визнанні операція в іноземній валюті враховується у функціональній валюті із застосуванням 

до суми в іноземній валюті поточного обмінного курсу за станом на дату операції. 

На кожну звітну дату: 

монетарні статті в іноземній валюті переводяться за обмінним курсом на звітну дату; 

немонетарні статті, які оцінюються за первісною вартістю в іноземній валюті, переводяться за обмінним курсом 

валют на дату здійснення операції. 

Монетарними вважаються статті: 

грошові кошти в касі та на розрахункових рахунках; 

активи та зобов'язання до отримання або виплати у валюті - дебіторська і кредиторська заборгованість в 

іноземній валюті; 

кредити і позики отримані і видані. 

Немонетарними вважаються такі статті: 

основні засоби; 

нематеріальні активи; 

запаси; 

авансові платежі за товари і послуги. 

Прибутки та збитки від курсових різниць, що виникають в результаті розрахунку по операціях і перерахунку 

монетарних активів і зобов'язань, деномінованих в іноземній валюті, у функціональну валюту ПАТ "КрРП", 

включаються до складу фінансового результату. 

Події після звітної дати 

Події після звітної дати, які надають додаткову інформацію про фінансовий стан ПАТ "КрРП" на звітну дату 

(коригуючи події), відображаються у фінансовій звітності. Події, які відбулися після звітної дати, які не є 

коригуючими подіями, відображаються в примітках до фінансової звітності, якщо вони є суттєвими. 

Умовні активи і зобов'язання 

Для забезпечення повноти інформації про фінансове становище підприємства у користувачів фінансової 

звітності,  ПАТ "КрРП" розкриває у фінансовій звітності умовні активи і умовні  зобов'язання. 

Умовні зобов'язання не визнаються у звітності. Інформація про умовні зобов'язання на кінець звітного періоду 

розкривається в примітках до фінансової звітності у наступному вигляді: 



короткий опис характеру умовного зобов'язання; 

розрахункова оцінка його впливу на фінансові показники; 

ознака невизначеності у відношенні величини і сум можливого вибуття ресурсів; 

можливість будь-якого відшкодування. 

ПАТ "КрРП"  переглядає умовні зобов'язання з метою визначення, чи не стало вірогідним вибуття ресурсів, що 

містять економічні вигоди. Якщо стає ймовірним, що для статті, раніше визнаної як умовне зобов'язання, 

знадобиться вибуття майбутніх економічних вигод, резерв визнається у фінансовій звітності того періоду, в 

якому відбулася зміна ступеня ймовірності. 

 Умовний актив - можливий  актив,  який  виникає  внаслідок минулих  подій  і  існування  якого підтвердиться 

лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька невизначених майбутніх подій, не повністю 

контрольованих ПАТ "КрРП". 

Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, оскільки це призводить до визнання доходу, який може 

бути ніколи не отримано, і викривляє фінансову звітність. Якщо ж отримання доходу представляється 

очевидним, то цей актив не є умовним і його слід визнати. 

При розкритті інформації щодо умовних активів підприємством у примітках до фінансової звітності 

наводиться: 

короткий опис природи умовних активів; 

оцінка їх фінансового ефекту (якщо можливо). 

ПАТ "КрРП" проводить  оцінку умовних активів і в разі, якщо надходження економічних вигід стає практично 

безперечним, даний актив і відповідний дохід визнаються у фінансовій звітності за той період, в якому 

відбулася ця зміна. 

 

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

отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному 

та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про 

загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність 

виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про 

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

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

збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; 

інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, 

рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про 

конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку 

емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 

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

країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної 

суми доходів за звітний рік 

На сьогодні ПАТ " Кременчуцький річковий порт" - спеціалізоване транспортне підприємство, яке оснащене 

всіма видами механізмів та обладнання, що дозволяють здійснювати повний комплекс послуг з переробки та 

перевезення вантажів, а також виробництва та реалізації бетонів та бетонних сумішей. 

 ПАТ "КрРП" надає послуги з прийому відпрацьованих нафтопродуктів, шламу та інших нафто залишків 

спеціалізованим судно-збірником "ОС-17". 

          З квітня по листопад в порту починається навігаційний період. Перевезення здійснюються буксирними 

теплоходами порту зі складом несамохідних суден в басейні річки Дніпро з його притоками уверх за течією до - 

п. Чорнобиль, униз за течією до - п. Херсон. Найбільш перспективними в регіоні є перевезення: мінерально-

будівельних вантажів (пісок, щебінь, камінь, цегла, асфальт та ін.); залізобетонні вироби (ЗБВ); метал. 

          Порт відкритий для судів "ріка-море" і має можливість отримувати різноманітні вантажі із портів Дніпра, 

Чорного та Середземного морів, а також представляти продукцію українських виробників на Європейський 

ринок.  

           Переробка вантажів здійснюється портальними кранами вантажністю 5-20т шляхом перевалки з одного 

виду транспорту на другий ( в т.ч. залізничний, автомобільний, водний). 

           Для зберігання цих вантажів порт має закриті складські приміщення загальною площею 1063кв.м.  та 

спеціалізовані відкриті склади загальною площею - 30600 кв. м. 

           Наявність 5-тонного плавучого крану (КПЛ) дозволяє здійснювати навантаження/розвантаження 

мінерально-будівельних вантажів біля необладнаних причалів, а також проводити днопоглиблювальні роботи. 

           Кременчуцький річковий порт  добуває промисловий пісок у родовищі "Крячинівське" та згідно Водного 

кодексу здійснює поглиблення судового ходу в акваторії порту. Роботи проводяться у березні-листопаді. 

Продукція сертифікована у державній системі сертифікації УкрСЕПРО. 

           На території порту працює атестована лабораторія, на високоякісному обладнанні якої здійснюються 

необхідні випробування будівельних матеріалів на відповідність їх вимогам ДСТУ. 

           Пісок відвантажується на автомобільний транспорт, на піввагони та на плавзасоби, які спрямовані на 

задоволення потреб клієнтури у різних областях України. 

 



Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які 

значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, 

включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 

В 2012 році надійшло основних засобів на суму 8459 тис.грн. в т.ч.будівлі і споруди - 3660 тис.грн.; машини та 

обладнання - 1308 тис.грн., трансапортні засоби - 3386 тис.грн. та інші 105 тис.грн. Основного вибуття ОЗ не 

було. 

 

В 2013 році придбало дозатор рідинний для подачі добавок в установку бетонного змішувача вартістю 28,5 

тис.грн.; кондіционри побутові для виробничих і офісних приміщень в кількості 4 шт. на загальну суму 10,0 

тис.грн.; торгові та офісні меблі на суму 14,0 тис.грн.; виробничий інвентар вартістю 24,0 тис.грн. 

В 2013 році товариство реалізувало за 128,0 тис.грн.  полупричеп-цементовоз залишковою вартістю 99,0 

тис.грн.; товариство списало станки промислові на суму 534,0 тис.грн. залишковою вартістю 32,0 тис.грн. 

 

В 2014 році надійшло основних засобів на загальну суму 3609 тис.грн., з них 1806 тис.грн.- машини та 

обладнання; 785 тис.грн. - транспортні засоби; 239 тис.грн - інструменти і інвентар; 779 тис.грн. -інші .  

Основних відчужень основних засобів не було. 

 

В 2015 р. було здійснено капітальний ремонт основних засобів на суму 4369,0 тис.грн., модернізація та 

поліпшення основних засобів на суму 49,0 тис.грн. 

 

В 2016 році товариство придбало основних засобів на загальну вартість 221 тис.грн., це: машини та обладнання 

- 66,0 тис.грн., інструменти, прилади, інвентар - 20,0 тис.грн., малооцінні необоротні матеріальні активи - 135,0 

тис.грн. 

Вибуло основних засобів по залишковій вартості 468,0 тис.грн.: це: машини та обладнання - 131 тис.грн., 

транспортні засоби - 329,0 тис.грн. інші - 8,0 тис.грн. 

Нараховано амортизації за рік - 1818 тис.грн. 

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, 

афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його 

дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками 

істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими 

правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика 

ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша 

інформація 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, 

афілійованими особами, між емітентом і вищевказаними особами протягом звітного року відсутні. 

 

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

виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, 

місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть 

позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або 

удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже 

зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 

зростання виробничих потужностей після її завершення 

На територiї ПАТ "Кременчуцький рiчковий порт" за адресою м. Кременчук, вул.Флотська,2 знаходяться на 

балансi та в його власностi: Будiвлi та споруди виробничого призначення у кiлькостi 25 одиниць, 

Внутрiшньопортовi залiзничнi путi-1шт., Пiдкрановi залiзничнi путi-1шт., Вантажний залiзничний путь-1шт., 

Пiд'їзнi залiзничнi путi-1шт., Бетонозмiшувальний вузол-1шт., Крани портальнi-8шт., Кран козловий КСК-32-

1шт., Кран плавучий КПЛ-111 -1шт., Гидропiсконавантажувач ГПП-4-1шт., Теплоходи-7шт., Судна 

спецiального призначення ОС-17-1шт., Рудовози-9шт., Несамохiднi судна (площаки)-4шт., Тепловоз ТГМ-4А -

1шт. Легковий автотранспорт-2шт., Вантажний автотранспорт-6шт., Бетонозмiшувачi-3шт. 

 

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

обмежень 

Основними проблемами , якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства є: - постiйне зростання цiн на паливно-

мастильнi матерiали та енергоресурси; - застарiлий парк основних засобiв; - нестача оборотних коштiв; - високi 

податки та збори; - сезонний характер робiт. 

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства 

Протягом 2016 р. ПАТ "КрРП" сплачувало штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних у 

сумі 3,95 тис.грн. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для 



поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента 

Товариство знаходиться на самофiнансуваннi, фiнансує свою дiяльнiсть за рахунок власних обiгових коштiв, 

надходжень з бюджетiв рiзних рiвнiв не було. 

 

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

підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Укладених i не виконаних на кiнець року договорiв немає. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, 

реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на 

діяльність емітента в майбутньому) 

ПАТ "Кременчуцький рiчковий порт" планує здiйснювати заходи, направленi на: - розширення та збiльшення 

обсягiв виробництва; - збiльшення номенклатури перевезень; - збiльшення номенклатури будiвельних 

матерiалiв, що перевалюються на територiї порту. 

 

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

за звітний рік 

Дослiджень та розробок не проводилось 

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів 

емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його 

дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата 

відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому 

розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

Товариство та його посадові особи не приймали участі в судових справах. 

 

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

діяльності емітента, у тому числі за наявності інформація про результати та аналіз господарювання 

емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі 

Iнша додаткова суттєва iнформацiя вiдсутня 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 



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:  

34502,3 31369,2 313,7 284,8 34816 31654 

будівлі та споруди 16909,3 16178,2 313,7 284,8 17223 16463 

машини та обладнання 8052 7689 0 0 8052 7689 

транспортні засоби 8896 6877 0 0 8896 6877 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 645 625 0 0 645 625 

2. Невиробничого 

призначення:  

0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього  34502,3 31369,2 313,7 284,8 34816 31654 

Опис Основні засоби на кінець року по первинній вартості 

складають 57091 тис.грн. Знос 25437 тис.грн. Залишок 

на кінець року по залишковій вартості - 31654 тис.грн. 

         Основні засоби на ПАТ "КрРП" відображаються 

за собівартістю (первісною вартістю) за вирахуванням 

накопиченої амортизації та накопичених збитків від 

зменшення корисності. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

1 2 3 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)  19297 18470 

Статутний капітал (тис. грн.)  68 68 

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)  68 68 

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 19229 тис.грн. Розрахункова 

вартість чистих активів перевищує скоригований 

статутний капітал на 19229 тис.грн. Вимоги частини 

третьої статті 155 Цивільного кодексу України 

дотримані. Зменшення статутного капіталу не 

вимагається. 

 

3. Інформація про зобов’язання емітента 
 

Види зобов'язань Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу 

(тис. грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 2316,00 X X 



у тому числі:     

Довгостроковий кредит банку АБ "Полтава-

Банк" 

27.09.2016 2316,00 24,500000 27.09.2019 

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 418,00 X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X 0,00 X X 

Інші зобов'язання X 14683,00 X X 

Усього зобов'язань X 17417,00 X X 

Опис д/в 

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 



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 Пісок 368,5 тис.т. 17577,10 65,330000 359 тис.т. 17123,90 64,830000 

2 Розчини бетонні 23,6 тис.т. 9329,40 34,670000 23,5 тис.т. 9289,90 35,170000 

 

* 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. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості 

реалізованої продукції (у відсотках) 

1 2 3 

1 Собівартість сировини та матеріалів 37,200000 

2 Заробітна плата та відповідні нарахування 12,480000 

3 Амортизація 5,590000 

 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 



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 

27.04.2016 21.03.2016 Відомості про проведення загальних зборів 

30.03.2016 31.03.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

27.04.2016 28.04.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

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, м.Полтава, вул.Леніна, 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** 

д/в д/в д/в  д/в 

  

* Зазначаються серія 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. 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

щодо фінансової  звітності  Публічного акціонерного товариства  

 " Кременчуцький річковий порт ". 

 

АДРЕСАТ 

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) призначається для керівництва суб'єкта господарювання, 

фінансова звітність якого перевіряється, та власників цінних паперів і може бути використаний для подання до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом. 

 

ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ 

Основні відомості про емітента: 

Повне найменування товариства Публічне акціонерне товариство " Кременчуцький річковий порт " 

Код ЄДРПОУ 05428292 

Місцезнаходження юридичної особи 39630  Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Флотська, 2 

Відомості про державну реєстрацію 

  Свідоцтво серія А00 № 126535  номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 

585 120 0000 000584 

від 13.05.1993 року 

 

Аудит проведено згідно з Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості 

(РМСАНВ), рік видання 2014, затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 

29.12.2015 № 320/1 (надалі - МСА), Закону України "Про аудиторську діяльність", Закону України "Про 

акцiонернi товариства" (зi змiнами та доповненнями) від 17.09.2008 №514-VI, Положення з національної 

практики аудиту 1 затверджене АПУ від 20.12.2013р. №286/12. 

Ми провели аудит фінансової звітності ПАТ " КрРП ", що додається, яка включає : 

" Баланс (Звіт про фінансовий стан) форма №1 станом на 31 грудня 2016 року. 

" Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) форма №2 за 2016 рік. 

" Звіт про рух грошових коштів форма №3 за 2016 рік. 

" Звіт про власний капітал форма №4 за 2016 рік. 

" Стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки до річної фінансової 

звітності  за 2016 рік. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та 

розкриттів у фінансових звітах. Обсяг аудиторської перевірки фінансової звітності ПАТ "КрРП"  за 2016 рік 

відповідає вимогам МСА 200 "Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до 

міжнародних стандартів аудиту ", МСА 220 " Контроль якості аудиту фінансової звітності ", МСА 500 " 

Аудиторські докази " і базується на процедурах, які безпосередньо визначені аудитором, згідно професійного 

судження, Міжнародних стандартів аудиту та вважаються необхідними для досягнення мети аудиту - 

одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. 

Рівень суттєвості проведення аудиту фінансової звітності ПАТ "КрРП" за 2016 рік встановлювався у 



відповідності до вимог  Міжнародного стандарту аудиту 320 "Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту 

", внутрішніх положень ТОВ " Січень-Аудит ", професійного судження аудитора, шляхом визначення 

характеру, розрахунку та обсягу аудиторських процедур, а також оцінюючи наслідки викривлень.  

Аудит фінансової звітності за 2016 рік суб'єкта господарювання, що перевіряється, включає також оцінку 

відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським 

персоналом, та загального представлення фінансових звітів.  

Фінансова звітність ПАТ "КрРП" станом на 31.12.2016 року складена за міжнародними стандартами фінансової 

звітності, з представленням порівняльної інформації по відношенню до попереднього звітного періоду 2015 

року. 

Ми вважаємо, що нами отримані достатні та відповідні аудиторські докази і результат проведеного нами аудиту 

забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки, щодо фінансових звітів. 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ  

Управлінський персонал ПАТ "КрРП" несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової 

звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який 

управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не 

містить суттєвих викривлень унаслідок помилки або інших обставин чи шахрайства. 

Керівництво суб'єкта господарювання, який перевіряється, повинно постійно підтримувати відповідність і 

ефективність систем обліку та внутрішнього контролю по підприємству.  

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА 

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного 

нами аудиту. 

Ми провели аудит у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас 

дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що 

фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. 

Проведений аудит забезпечує розумну основу для аудиторського висновку.  

На нашу думку, у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту 700 "Формулювання думки та надання звіту 

щодо фінансової звітності", 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", 720 "Відповідальність 

аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" фінансові 

звіти ПАТ "КрРП" базуються на прийнятій обліковій політиці підприємства та відповідають вимогам щодо 

організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.  

 

Підстави для висловлення умовно-позитивної думки 

Згідно вимог Міжнародного стандарту аудиту №705 "Модифікації думки у звіті  незалежного аудитора" - даний 

аудиторський висновок є умовно-позитивний. 

Аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, оскільки був 

призначений після дати її проведення. Однак, на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна 

комісія, якій висловлено довіру. У фінансовій звітності на зазначені звітні дати основні засоби відображені за 

історичною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу. Відповідно ми не мали змоги визначити, чи була 

потреба у коригуванні зазначених сум. Аудитором були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що 

активи та зобов'язання наявні, а можливий вплив невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути несуттєвим 

та не всеохоплюючим 

  

Умовно-позитивна думка 

На нашу думку, за виключенням впливу на фінансову звітність питань, які наведені у попередньому абзаці, 

підтверджується, що фінансова звітність відображає в усіх суттєвих аспектах інформацію про фінансовий стан 

ПАТ "КрРП" станом на 31.12.2016 року, її фінансові результати, рух грошових коштів, зміни у власному 

капіталі за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності. 

 

Звіт аудитора щодо розкриття іншої інформації емітента 

1. Ми отримали і перевірили інформацію стосовно вартості чистих активів ПАТ "КрРП" та виявили, що 

вартість чистих активів, більше скоригованого статутного капіталу і відповідає вимогам п.3 статті 155 

Цивільного кодексу України. 

2. Нами отримана і перевірена інформація стосовно ідентифікації й оцінки ризиків суттєвого викривлення 

фінансової звітності внаслідок шахрайства. Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними 

діяльності, у відповідності до вимог МСА 315 для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його 

середовища, включаючи його внутрішній контроль, аудиторською компанією отримано розуміння зовнішніх 

чинників діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, 

структуру і спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії суб'єкта господарювання і пов'язані з ними 

бізнес-ризики, оцінка та огляд фінансових результатів, отримані письмові запевнення від управлінського 

персоналу про відповідальність, встановлення і підтримання внутрішнього контролю для запобігання та 

виявлення фактів шахрайства.  



Ми не встановили моменти приховування, змови, підробки, навмисного не відображення операцій в обліку, які 

є елементами шахрайства, тому аудитори мають право сприймати надану інформацію, записи і документи як 

достовірні. Однак, аудитори мають думку, з певною часткою професійного скептицизму, що після перевірки 

можуть виникнути  обставини,  які викличуть питання щодо наявності згаданих елементів та помилки. 

3. Не змінюючи нашої думки звертаємо увагу на умови здiйснення дiяльностi, а саме на полiтичнi та 

економiчнi змiни в Українi, якi впливали та можуть впливати на дiяльнiсть Товариства. Проведенi аудиторськi 

процедури дають нам можливiсть пiдтвердити припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства. Рiчна 

фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення 

дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Товариства, та не мiстить посилання, якi могли б мати мiсце, якби 

Товариство не змогло продовжувати свою дiяльнiсть у майбутньому. 

 

Основні відомості про аудиторську фірму: 

Повне найменування  Товариство з обмеженою відповідальністю "Січень-Аудит" 

Код ЄДРПОУ 32996030 

Номер і дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого АПУ 

 №3422 від 24.06.2004 року рішення №136 АПУ, з терміном дії до 27.03.2019 р. 

ПІБ аудитора, серія, номер, дата видачі Сертифіката аудитора, виданого АПУ Кальник Ігор Олександрович, 

сертифікат №004882 серії "А", виданий рішенням Аудиторської палати України № 104 від 30 листопада 2001 

року, термін дії сертифіката продовжено до 30 листопада 2020 року 

Місцезнаходження  36022, м. Полтава, вул. Небесної сотні, 91 

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг Рішення  АПУ від 28.07.2016 р. 

№327/4 

 

Основні відомості про умови Договору: 

Договір  на  проведення аудиту  №39  від  05.04.2017  року . 

 

Складено  "21" квітня 2017 року. 

 

Директор Товариства з обмеженою 

відповідальністю "Січень-Аудит"                     ____________________    О. К. Пловецька 

                                                                                                                            (підпис) 

 

Аудитор                                                                 ____________________   І. О. Кальник  

             (підпис) 

. 

. 

. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 



 

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 2016 1 0 

2 2015 1 0 

3 2014 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) д/в 

* 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) д/в 

* 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) Прийняття рішення 

про вчинення 

значного правочину 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 

 

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

(так/ні)  
ні 

 

Органи управління 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 
 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 2 

членів наглядової ради - акціонерів 1 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 



членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 

відсотками акцій 

0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 

відсотками акцій 

1 

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) д/в 

* 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 

Оцінка роботи наглядової ради не проводилась. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх 

трьох років? 
12 

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) д/в 

Інше (запишіть) д/в 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів 

зазначається інформація щодо їх компетентності та 

ефективності 

Оцінка роботи комітетів не проводилась. 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
ні 

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) д/в 

* 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) д/в 

* 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) д/в 

* 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) 3 

скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років? 
4 

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 Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового 

звіту, або балансу, або бюджету 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення 

повноважень голови та членів 

виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення 

повноважень голови та членів 

наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення 

повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди 

для голови та членів виконавчого 

органу 

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди 

для голови та членів наглядової 

ради 

Ні Так 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) 

ні 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 
 Так (*) Ні (*) 

Положення про загальні збори акціонерів   X  

Положення про наглядову раду  X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть)  д/в 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства (*)? 
 Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Публікується 

у пресі, 

оприлюднюєт

ься в 

загальнодосту

пній 

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 Ні Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Ні Так Ні Ні Ні 

Інформація про склад органів 

управління товариства  

Так Так Так Ні Так 

Статут та внутрішні 

документи  

Ні Ні Так Ні Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх 

проведення  

Ні Ні Так Ні Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  

Ні Ні Так 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) д/в 

* 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) д/в 

* 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) д/в 

* 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) д/в 

* 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) д/в 

* 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. 

Товариство не є фінансовою установою, тому інформація не розкривається. 

 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою 

установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для 

фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам 

та зміну їх складу за рік. 

д/в 

 

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. 

д/в 

 

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. 

д/в 

 

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики або про відсутність такої системи. 

д/в 

 

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту 

(контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності 

відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 

д/в 

 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 

фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 

д/в 

 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 

встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

д/в 

 

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. 

д/в 

 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 

д/в 

 

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). 

д/в 

 

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

д/в 

 

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 

д/в 

 

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року 

д/в 

 

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

д/в 

 

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 

д/в 

 

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання 

недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені 

органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 

д/в 

 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, зокрема: 
наявність механізму розгляду скарг 

д/в 

 

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

д/в 

 

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 

(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг) 

д/в 

 

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

розгляду. 

д/в 

 

 
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств. 
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 коди 

Дата (рік, місяць, число) 17 01 01 

Підприємство Публічне акцiонерне товариство "Кременчуцький рiчковий 

порт" 

за ЄДРПОУ 05428292 

Територія  за КОАТУУ 5310436500 

Організаційно-правова 

форма господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності Вантажний річковий транспорт за КВЕД 50.40 

Середня кількість працівників, осіб (1) 142   

Адреса, телефон: 39630, Полтавська, Крюкiвський, м.Кременчук, вул.Флотська, 2 05366-33022 

 

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 31.12.2016 

 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 418 304  

первісна вартість 1001 645 647  

накопичена амортизація 1002 (227) (343)  

Незавершені капітальні інвестиції 1005    

Основні засоби 1010 34816 31654  

первісна вартість 1011 58903 57091  

знос 1012 (24087) (25437)  

Інвестиційна нерухомість 1015    

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016    

Знос інвестиційної нерухомості 1017    

Довгострокові біологічні активи 1020    

Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021    

Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1022    

Довгострокові фінансові інвестиції:     

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

1030    

інші фінансові інвестиції 1035    

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 23 23  

Відстрочені податкові активи 1045    

Гудвіл 1050    

Відстрочені аквізиційні витрати 1060    

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 

1065    

Інші необоротні активи 1090    

Усього за розділом I 1095 35257 31981  

II. Оборотні активи     

Запаси 1100 2538 2295  

- виробничі запаси 1101 1268 1018  

- незавершене виробництво 1102    

- готова продукція 1103 874 363  

- товари 1104 396 914  

Поточні біологічні активи 1110    

Депозити перестрахування 1115    

Векселі одержані 1120    

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 1125 345 300  



роботи, послуги 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:     

за виданими авансами 1130 328 1904  

з бюджетом 1135 7 124  

- у тому числі з податку на прибуток 1136  59  

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

нарахованих доходів 

1140    

Дебіторська заборгованість за розрахунками із 

внутрішніх розрахунків 

1145 50   

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155    

Поточні фінансові інвестиції 1160    

Гроші та їх еквіваленти 1165 31 25  

- готівка 1166 2 7  

- рахунки в банках 1167 29 18  

Витрати майбутніх періодів 1170    

Частка перестраховика у страхових резервах 1180    

- в резервах довгострокових зобов'язань 1181    

- в резервах збитків або резервах належних виплат 1182    

- в резервах незароблених премій 1183    

- в інших страхових резервах 1184    

Інші оборотні активи 1190 150 85  

Усього за розділом II 1195 3449 4733  

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 

1200    

Баланс 1300 38706 36714  

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 68 68  

Капітал у дооцінках 1405    

Додатковий капітал 1410    

- емісійний дохід 1411    

- накопичені курсові різниці 1412    

Резервний капітал 1415 2 2  

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 18400 19227  

Неоплачений капітал 1425    

Вилучений капітал 1430    

Інші резерви 1435    

Усього за розділом I 1495 18470 19297  

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення     

Відстрочені податкові зобов'язання 1500    

Пенсійні зобов'язання 1505    

Довгострокові кредити банків 1510 1500 2316  

Інші довгострокові зобов'язання 1515 5462 4201  

Довгострокові забезпечення 1520 529 260  

- довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 506 167  

Цільове фінансування 1525    

- благодійна допомога 1526    

Страхові резерви 1530    

- резерв довгострокових зобов'язань 1531    

- резерв збитків або резерв належних виплат 1532    

- резерв незароблених премій 1533    

- інші страхові резерви 1534    

Інвестиційні контракти 1535    

Призовий фонд 1540    

Резерв на виплату джек-поту 1545    

Усього за розділом II 1595 7491 6777  

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення     

Короткострокові кредити банків 1600    

Векселі видані 1605    

Поточна кредиторська заборгованість за:     

довгостроковими зобов'язаннями 1610    



товари, роботи, послуги 1615 11825 8538  

розрахунками з бюджетом 1620 451 418  

- у тому числі з податку на прибуток 1621 3   

розрахунками зі страхування 1625 33   

розрахунками з оплати праці 1630 140 153  

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами 

1635 259 1531  

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками 

з учасниками 

1640    

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 

розрахунків 

1645 2   

Поточна кредиторська заборгованість за страховою 

діяльністю 

1650    

Поточні забезпечення 1660    

Доходи майбутніх періодів 1665    

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670    

Інші поточні зобов'язання 1690 35   

Усього за розділом IІІ 1695 12745 10640  

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700    

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного 

фонду 

1800    

Баланс 1900 38706 36714  

 

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

статистики. 

Примітки: 

д/в 

 

 

 Керівник   Жданова Тетяна Іванівна 

 

 Головний бухгалтер   - 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
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 коди 

Дата (рік, місяць, число) 17 01 01 

Підприємство Публічне акцiонерне товариство "Кременчуцький рiчковий 

порт" 

за ЄДРПОУ 05428292 

 найменування   

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
 

За 2016 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 31249 22413 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011   

Премії, передані у перестрахування 2012   

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013   

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014   

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (21007) (14244) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070   

Валовий:    

прибуток 2090 10242 8169 

збиток 2095   

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань 2105   

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110   

- зміна інших страхових резервів, валова сума 2111   

- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112   

Інші операційні доходи 2120 19612 14400 

- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 

2121   

- дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 

2122   

Адміністративні витрати 2130 (2234) (2026) 

Витрати на збут 2150 (21318) (17849) 

Інші операційні витрати 2180 (4991) (1950) 

- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 

2181   

- витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 

2182   

Фінансовий результат від операційної діяльності:    

прибуток 2190 1311 744 

збиток 2195   

Дохід від участі в капіталі 2200   

Інші фінансові доходи 2220   

Інші доходи 2240  1 

- дохід від  благодійної допомоги 2241   

Фінансові витрати 2250 (264) (347) 

Втрати від участі в капіталі 2255   

Інші витрати 2270   

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275   

Фінансовий результат до оподаткування:    

прибуток 2290 1047 398 

збиток 2295   

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -220 -86 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 

2305   

Чистий фінансовий результат:    

прибуток 2350 827 312 

збиток 2355   

II. Сукупний дохід 

Стаття Код За звітний період За аналогічний період 



рядка попереднього року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400   

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405   

Накопичені курсові різниці 2410   

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 

2415   

Інший сукупний дохід 2445   

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455   

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 827 312 

III. Елементи операційних витрат 
Назва статті Код 

рядка 

За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 15975 14409 

Витрати на оплату праці 2505 4389 4028 

Відрахування на соціальні заходи 2510 972 1624 

Амортизація 2515 2402 2746 

Інші операційні витрати 2520 19205 4956 

Разом 2550 42943 27763 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Стаття Код 

рядка 

За звітній період За попередній період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 195216 195216 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 195216 195216 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 4,2363 1,5982 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 4,2363 1,5982 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки: 

д/в 

 

 

 Керівник   Жданова Тетяна Іванівна 

 

 Головний бухгалтер   - 
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 коди 

Дата (рік, місяць, число) 17 01 01 

Підприємство Публічне акцiонерне товариство "Кременчуцький рiчковий 

порт" 

за ЄДРПОУ 05428292 

 найменування   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
 

За 2016 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 62822 42996 

Повернення податків і зборів 3005  39 

у тому числі податку на додану вартість 3006   

Цільового фінансування 3010 3 84 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011   

Надходження авансів від покупців і замовників 3015   

Надходження від повернення авансів 3020 25 459 

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 

рахунках 

3025  1 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035   

Надходження від операційної оренди 3040   

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045   

Надходження від страхових премій 3050   

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055   

Інші надходження 3095 859 1282 

Витрачання на оплату:    

Товарів (робіт, послуг) 3100 (50873) (34647) 

Праці 3105 (3597) (3055) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (1067) (1692) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (5987) (3877) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 (275) (56) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 (2816) (1772) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 (2896) (2049) 

Витрачання на оплату авансів 3135  (73) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (373) (112) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (27) (380) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150   

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155   

Інші витрачання 3190 (1346) (1469) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 439 (444) 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

Надходження від реалізації:    

фінансових інвестицій 3200   

необоротних активів 3205   

Надходження від отриманих:    

відсотків 3215   

дивідендів 3220   

Надходження від деривативів 3225   

Надходження від погашення позик 3230   

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235   

Інші надходження 3250   

Витрачання на придбання:    

фінансових інвестицій 3255   

необоротних активів 3260   

Виплати за деривативами 3270   

Витрачання на надання позик 3275   

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 3280   



господарської одиниці 

Інші платежі 3290   

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

Надходження від:    

Власного капіталу 3300   

Отримання позик 3305 12161 5983 

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310   

Інші надходження 3340   

Витрачання на:    

Викуп власних акцій 3345   

Погашення позик 3350 (12606) (5609) 

Сплату дивідендів 3355   

Витрачання на сплату відсотків 3360   

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365   

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370   

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах 

3375   

Інші платежі 3390   

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 (445) 374 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 (6) (70) 

Залишок коштів на початок року 3405 31 101 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410   

Залишок коштів на кінець року 3415 25 31 

 

Примітки: 

д/в 

 

 

 Керівник   Жданова Тетяна Іванівна 

 

 Головний бухгалтер   - 
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 коди 

Дата (рік, місяць, число) 17 01 01 

Підприємство Публічне акцiонерне товариство "Кременчуцький рiчковий 

порт" 

за ЄДРПОУ 05428292 

 найменування   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
 

За 2016 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 3564     



кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

- 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: 

. 

 

 

 Керівник   Жданова Тетяна Іванівна 

 

 Головний бухгалтер   - 
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 коди 

Дата (рік, місяць, число) 17 01 01 

Підприємство Публічне акцiонерне товариство "Кременчуцький рiчковий порт" за ЄДРПОУ 05428292 

 найменування   

 

Звіт про власний капітал 
 

За 2016 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 68   2 18400   18470 

Коригування:          

Зміна облікової політики 4005        0 

Виправлення помилок 4010        0 

Інші зміни 4090        0 

Скоригований залишок на 

початок року 

4095 68 0 0 2 18400 0 0 18470 

Чистий прибуток (збиток) за 

звітний період 

4100     827   827 

Інший сукупний дохід за звітний 

період 

4110        0 

Дооцінка (уцінка) необоротних 

активів 

4111        0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів 

4112        0 

Накопичені курсові різниці 4113        0 

Частка іншого сукупного доходу 

асоційованих і спільних 

підприємств 

4114        0 

Інший сукупний дохід 4116        0 

Розподіл прибутку:          

Виплати власникам (дивіденди) 4200        0 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу 

4205        0 

Відрахування до резервного 

капіталу 

4210        0 

Сума чистого прибутку, належна 

до бюджету відповідно до 

законодавства 

4215        0 



Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних (цільових) 

фондів 

4220        0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення 

4225        0 

Внески учасників:          

Внески до капіталу 4240        0 

Погашення заборгованості з 

капіталу 

4245        0 

Вилучення капіталу:          

Викуп акцій (часток) 4260        0 

Перепродаж викуплених акцій 

(часток) 

4265        0 

Анулювання викуплених акцій 

(часток) 

4270        0 

Вилучення частки в капіталі 4275        0 

Зменшення номінальної вартості 

акцій 

4280        0 

Інші зміни в капіталі 4290        0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві 

4291        0 

Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 827 0 0 827 

Залишок на кінець року 4300 68 0 0 2 19227 0 0 19297 

 

Примітки: 

д/в 

 

 

 Керівник   Жданова Тетяна Іванівна 

 

 Головний бухгалтер   - 
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Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (примітки) 
 

 

ПРИМІТКИ ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ  ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ  31 ГРУДНЯ  2016 

РОКУ 

( в тис. грн.)_________________________________________________________________________________ 

 

1.ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Відкрите акціонерне товариство "Кременчуцький річковий порт" створено згідно з наказами засновника від 10 

листопада 1992 року №477 та від 03 грудня 1992 року №537 шляхом перетворення державного підприємства  

"Кременчуцький річковий порт" у відкрите акціонерне товариство. Відкрите акціонерне товариство є 

правонаступником всіх прав та обов'язків  державного підприємства "Кременчуцький річковий порт" та 

зареєстроване у Єдиному державному реєстрі за № 1 585 120 0000 000584 від 13.05.1993 року. Засновником 

відкритого акціонерного товариства "Кременчуцький річковий порт" є Фонд Державного майна України. 

Відкрите акціонерне товариство "Кременчуцький річковий порт" перейменоване у публічне акціонерне 

товариство "Кременчуцький річковий порт"  на виконання вимог Закону України  "Про акціонерні товариства"  

про приведення  діяльності акціонерних товариств до вимог цього Закону, згідно рішення Загальних зборів 

акціонерів відкритого акціонерного товариства "Кременчуцький річковий порт" (протокол №1 від 26 квітня 

2012року). Публічне акціонерне товариство "Кременчуцький річковий порт" є правонаступником  всіх прав  та 

обов'язків  відкритого акціонерного товариства "Кременчуцький річковий порт". 

        2.ОСНОВИ  ПРЕДСТАВЛЕННЯ  ФІНАНСОВОЇ  ЗВІТНОСТІ 

ПАТ "КрРП" перейшов на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня 2012 року відповідно до 

положень МСФЗ (IFRS)1 "Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності". 

Керуючись МСФЗ 1, ПАТ "КрРП" обрало першим звітним періодом рік, що закінчується 31 грудня 2013року. З 

цієї дати фінансова звітність Товариства складатиметься відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені 

Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз'яснень Комітету з тлумачень 

міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз'яснень Постійного комітету з тлумачень, що були 

затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності. 

Відповідно до МСФЗ 1, Товариство використовує однакову облікову політику при складанні попередньої 

фінансової звітності згідно МСФЗ та протягом усіх періодів, представлених у фінансової звітності згідно МСФЗ 

за 2015 рік.  

        3 .ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

Метою облікової політики ПАТ "КрРП" є складання фінансової звітності відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ), прийнятими Радою з МСФЗ.  ПАТ "КрРП" підготовило свою звітність 

згідно з МСФЗ по принципу обліку первісної вартості, за виключенням деяких інструментів, які оцінюються у  

відповідності з вимогами МСБУ 39 "Фінансові інструменти :признання та оцінка" 

3.1Основоположні припущення, які використовуються при складанні фінансової звітності. 

Фінансова звітність складається з урахуванням таких двох основоположних припущень: 

1. Метод нарахування. Відповідно до цього методу, результати операцій та інших подій визнаються при їх 

настанні (а не при отриманні чи виплаті грошових коштів або їх еквівалентів) і враховуються в тому звітному 

періоді і відображаються у фінансових звітах тих звітних періодів, в яких вони відбулися. 

2. Безперервність діяльності. При підготовці фінансової звітності керівництво ПАТ "КрРП" оцінює 

спроможність підприємства продовжувати свою діяльність. Фінансова звітність складається на основі 

припущення безперервності діяльності. 

Фінансова  звітність  ПАТ"КрРП" складається з урахуванням таких якісних характеристик: 

1. Доречність. Інформація є доречною, коли вона впливає на економічні рішення користувачів фінансової 

звітності, допомагаючи їм оцінювати минулі, поточні і майбутні події, підтверджувати або коригувати їх 

минулі оцінки. 

2. Суттєвість. Виконання підприємством конкретної вимоги будь-якого МСФЗ щодо розкриття інформації не 

вимагається, якщо відповідна інформація не є суттєвою. Інформація вважається суттєвою, якщо її пропуск або 

викривлення могли б вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансових звітів. 

3. Правдиве представлення. Інформація правдиво представляє операції та інші події. 

4. Повнота. Інформація є повною, оскільки пропуск може зробити її помилковою або дезорієнтуючою. 

5. Нейтральність. При складанні звітності ПАТ "КрРП" відсутня упередженість у підборі або подачі інформації. 

6. Свобода від помилок. Не повинно бути помилок або пропусків в описі явища, процесу, використанні 

інформації, що подається у звітності. 

7. Порівнянність фінансової звітності підприємства за різні періоди, а також порівнянність фінансової звітності 

різних підприємств. 

8. Можливість перевірки. 

9. Своєчасність. У разі невиправданої затримки в наданні інформації вона може втратити свою доречність. 

10. Зрозумілість. Інформація повинна бути доступна певним користувачам. 



11. Баланс між вигодами і витратами. Вигоди, які надає інформація, повинні перевищувати витрати на її 

отримання. 

Функціональна валюта звітності 

Статті, які представлені у фінансовій звітності ПАТ "КрРП", оцінюються з використанням валюти первинного  

економічного середовища, в якому здійснює діяльність підприємство (функціональної валюти). 

Функціональною валютою ПАТ "КрРП" і валютою представлення є гривня. 

Короткострокова і довгострокова класифікація 

Актив (зобов'язання) класифікується як короткостроковий, якщо планується його реалізація (погашення), або 

якщо планується його продаж або використання протягом 12 місяців після звітної дати. Інші активи 

(зобов'язання) класифікуються як довгострокові. Фінансові інструменти класифікуються виходячи з 

очікуваного строку їх корисного використання. 

Операції в іноземній валюті 

Операцією в іноземній валюті визнається операція, яка виражена в іноземній валюті або припускає розрахунок 

в іноземній валюті, у тому числі операції, які підприємство проводить при: 

придбанні чи продажі продукції, ціни на яку встановлені в іноземній валюті; 

отриманні позики або наданні коштів, якщо суми, які підлягають виплаті або отриманню, встановлені в 

іноземній валюті. 

При первісному визнанні операція в іноземній валюті враховується у функціональній валюті із застосуванням 

до суми в іноземній валюті поточного обмінного курсу за станом на дату операції. 

На кожну звітну дату: 

монетарні статті в іноземній валюті переводяться за обмінним курсом на звітну дату; 

немонетарні статті, які оцінюються за первісною вартістю в іноземній валюті, переводяться за обмінним курсом 

валют на дату здійснення операції. 

Монетарними вважаються статті: 

грошові кошти в касі та на розрахункових рахунках; 

активи та зобов'язання до отримання або виплати у валюті - дебіторська і кредиторська заборгованість в 

іноземній валюті; 

кредити і позики отримані і видані. 

Немонетарними вважаються такі статті: 

основні засоби; 

нематеріальні активи; 

запаси; 

авансові платежі за товари і послуги. 

Прибутки та збитки від курсових різниць, що виникають в результаті розрахунку по операціях і перерахунку 

монетарних активів і зобов'язань, деномінованих в іноземній валюті, у функціональну валюту ПАТ "КрРП", 

включаються до складу фінансового результату. 

Події після звітної дати 

Події після звітної дати, які надають додаткову інформацію про фінансовий стан ПАТ "КрРП" на звітну дату 

(коригуючи події), відображаються у фінансовій звітності. Події, які відбулися після звітної дати, які не є 

коригуючими подіями, відображаються в примітках до фінансової звітності, якщо вони є суттєвими. 

Умовні активи і зобов'язання 

Для забезпечення повноти інформації про фінансове становище підприємства у користувачів фінансової 

звітності,  ПАТ "КрРП" розкриває у фінансовій звітності умовні активи і умовні  зобов'язання. 

Умовні зобов'язання не визнаються у звітності. Інформація про умовні зобов'язання на кінець звітного періоду 

розкривається в примітках до фінансової звітності у наступному вигляді: 

короткий опис характеру умовного зобов'язання; 

розрахункова оцінка його впливу на фінансові показники; 

ознака невизначеності у відношенні величини і сум можливого вибуття ресурсів; 

можливість будь-якого відшкодування. 

ПАТ "КрРП"  переглядає умовні зобов'язання з метою визначення, чи не стало вірогідним вибуття ресурсів, що 

містять економічні вигоди. Якщо стає ймовірним, що для статті, раніше визнаної як умовне зобов'язання, 

знадобиться вибуття майбутніх економічних вигод, резерв визнається у фінансовій звітності того періоду, в 

якому відбулася зміна ступеня ймовірності. 

Умовний актив - можливий  актив,  який  виникає  внаслідок минулих  подій  і  існування  якого підтвердиться 

лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька невизначених майбутніх подій, не повністю 

контрольованих ПАТ "КрРП". 

Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, оскільки це призводить до визнання доходу, який може 

бути ніколи не отримано, і викривляє фінансову звітність. Якщо ж отримання доходу представляється 

очевидним, то цей актив не є умовним і його слід визнати. 

При розкритті інформації щодо умовних активів підприємством у примітках до фінансової звітності 

наводиться: 

короткий опис природи умовних активів; 

оцінка їх фінансового ефекту (якщо можливо). 



ПАТ "КрРП" проводить  оцінку умовних активів і в разі, якщо надходження економічних вигід стає практично 

безперечним, даний актив і відповідний дохід визнаються у фінансовій звітності за той період, в якому 

відбулася ця зміна. 

 3.2   ОБЛІК АКТИВІВ 

3.2.1       Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи ПАТ "КрРП" мають обмежений термін використання і складаються із програмного 

забезпечення ,  ліцензій на комп'ютерне програмне  забезпечення  які капіталізуються на основі витрат на 

придбання і введення в експлуатацію програмного забезпечення та прав на користування природними 

ресурсами. 

Нематеріальні активи обліковуються по первісній вартості за вирахуванням  накопичених збитків від 

зменшення корисності. 

Придбані  нематеріальні  активи  первісно  визнаються за собівартістю. Собівартість окремо придбаного 

нематеріального активу складається з: 

  - ціни покупки нематеріального активу, включаючи імпортні мита та невідшкодовані податки на купівлю; 

  - будь-яких витрат, безпосередньо пов'язаних з підготовкою активу до використання за призначенням. 

Поточні витрати на підтримку нематеріальних активів в придатному для використання стані та не пов'язані з 

поліпшенням їх якісних характеристик визнаються витратами періоду, в якому вони були понесені. 

Переоцінка або зменшення терміну корисного використання нематеріальних активів не здійснюється. 

ПАТ "КрРП" застосовує прямолінійний метод амортизації нематеріальних активів. 

Амортизація нараховується з того моменту, коли цей актив стає доступним для використання, тобто коли його 

місце розташування і стан забезпечують можливість його використання. 

При розрахунку вартості, яка амортизується, залишкова вартість нематеріального активу з визначеним строком 

корисного використання дорівнює нулю. 

Метод нарахування амортизації нематеріального активу з визначеним строком корисного використання може 

переглядатися в кінці кожного фінансового року. 

Амортизація повинна припинятися на більш ранню з двох дат: на дату класифікації даного активу як 

призначеного для продажу або на дату припинення його визнання. 

Доходи або збитки, що виникають при припиненні визнання нематеріального активу, розраховуються як 

різниця між сумою надходжень від вибуття активу та балансовою вартістю відповідного активу. 

3.2.2    Основні засоби 

Оцінка та визнання основних засобів. Основними засобами визнаються матеріальні активи: 

  - утримують для використання у виробництві або постачанні товарів чи  наданні  послуг  для  надання  в  

оренду  або  для  адміністративних цілей;  

  - використовуватимуть,  за  очікуванням,  протягом  більше  одного періоду; 

Основні засоби на ПАТ "КрРП" відображаються за собівартістю (первісною вартістю) за вирахуванням 

накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. 

Собівартість основних засобів складається з: 

 - ціни  його  придбання,  включаючи  імпортні  мита  та  невідшкодовані податки  на  придбання  після  

вирахування  торговельних  знижок  та цінових знижок; 

 - будь-яких  витрат,  які  безпосередньо  пов'язані  з  доставкою  активу  до місця  розташування  та  приведення  

його  в  стан,  необхідний  для експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом ПАТ "КрРП"; 

- первісної попередньої оцінки витрат на демонтаж, переміщення об'єкта та  відновлення  території,  на  якій  

він  розташований,  зобов'язання  за якими суб'єкт господарювання бере або коли купує цей об'єкт, або коли 

використовує його протягом певного періоду з метою, яка відрізняється від виробництва запасів протягом 

цього періоду.  

Витрати, що сприяють збільшенню майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання 

об'єкта, та пов'язані з поліпшенням виробничих якостей об'єкта основних засобів, підлягають капіталізації 

(наприклад, капітальний ремонт, модернізація, реконструкція об'єкта). 

ПАТ "КрРП" не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування 

об'єкта і поточний ремонт. Ці витрати визнаються в міру їх виникнення. 

Також передбачається включення до первісної вартості витрат на виплату відсотків за кредит, у разі якщо 

об'єкт будується (створюється) за допомогою залучення кредитів. 

При обміні об'єкт основних засобів оцінюється за справедливою вартістю переданого активу. 

Справедливою вартістю землі, будівель і споруд є їх ринкова вартість, за якою вони можуть бути продані. 

Справедливою вартістю машин, устаткування й інших основних засобів є їх ринкова вартість, за якою вони 

можуть бути продані, а якщо немає таких даних-то поточна собівартість придбання за вирахуванням суми 

амортизації на дату оцінки даного основного засобу. 

Запасні частини та допоміжне обладнання відображаються як запаси та визнаються в прибутку або збитку в 

процесі їхнього споживання. Однак основні запасні частини та резервне обладнання розглядаються як основні 

засоби, якщо ПАТ "КрРП" очікує, що буде використовувати їх протягом більше одного періоду. Так само, якщо 

запасні частини та допоміжне обладнання можуть використовуватися тільки у зв'язку з об'єктом основних 

засобів, вони враховуються як основні засоби. 

Основні засоби ПАТ "КрРП" представлені в основному наступними класами: 



 -  будинки і споруди; 

 -  машини та обладнання; 

 -  автотранспортні засоби; 

 -  водні судна; 

-   меблі і вмонтовані елементи інженерного обладнання; 

-   офісне обладнання; 

Припинення визнання основних засобів. Припинення визнання основних засобів відбувається після їх вибуття 

або в тих випадках, коли подальше використання активу, як очікується, не принесе економічних вигод. 

Доходи або витрати, що виникають у зв'язку з вибуттям об'єкта основних засобів, визначаються як різниця між 

чистими надходженнями від вибуття, якщо такі є, і балансовою вартістю об'єкта. 

Амортизація основних засобів. Амортизація - це систематичний розподіл суми активу, що амортизується 

протягом строку його корисної експлуатації. 

Строк корисного використання активу визначається з точки зору передбачуваної корисності активу для ПАТ 

"КрРП". Таким чином, строк корисного використання активу може бути меншим, ніж фізичний термін його 

служби. 

Розрахункові строки експлуатації активів слідуючи: 

-  будинки і споруди  від 10 до  50 років; 

 -  машини та обладнання від 5 до 20 років; 

 -  автотранспортні засоби  від  10 до 20 років; 

 -  водні судна від 20-50 років; 

-   інструменти, прилади ,меблі  5-10 років; 

-   офісне обладнання,  інші  основні засоби  - 5 років; 

Залишкова вартість та строк корисного використання активу можуть переглядатися в кінці кожного звітного 

року, якщо первісна оцінка виявилася неточною. При цьому будь-які зміни будуть відображатися як зміни в 

обліковій оцінці. 

Облік залишкової вартості таких класів основних засобів як будівлі, машини і обладнання, транспортні засоби 

ведеться і визначається ПАТ "КрРП" виходячи з вартості передбачуваного продажу таких основних засобів в 

кінці терміну експлуатації (в тому числі на металобрухт або запчастини). Облік залишкової вартості інших 

класів основних засобів не ведеться, оскільки складає незначну величину і є несуттєвим при розрахунку 

вартості, яка амортизується. 

Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання, тобто коли він доставлений до 

місця розташування та приведений у стан, в якому він придатний до експлуатації. 

Будівлі мають обмежений строк корисного використання і, таким чином, амортизуються. Збільшення вартості 

земельної ділянки, на якій стоїть будівля, не впливає на визначення  величини, яка амортизується, для цієї 

будівлі. 

Під час ремонту і технічного обслуговування активу нарахування амортизації не припиняється. 

Амортизацію не припиняють, коли актив не використовують або він вибуває з активного використання, за 

винятком випадків, коли актив повністю амортизований. 

Метод амортизації, застосований до активу, може переглядатися в кінці кожного звітного року і, в разі значної 

зміни очікуваного способу отримання майбутніх економічних вигод, утілених в активі, метод може бути 

змінений з метою відображення такої зміни. 

Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, на яку актив 

класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, на яку припиняють визнання активу. 

Незавершене будівництво. Об'єкти, що знаходяться в процесі незавершеного будівництва, капіталізуються як 

окремий елемент основних засобів. По завершенні будівництва вартість об'єкта переноситься у відповідну 

категорію основних засобів. Амортизація на об'єкти незавершеного будівництва не нараховується. 

3.2.3    Фінансові активи 

Фінансові активи ПАТ "КрРП" представлені грошовими коштами та їх еквівалентами, депозитами, 

дебіторською заборгованістю з торгових операцій. 

Первісне визнання. Фінансові активи визнаються тільки коли ПАТ "КрРП" стає стороною за договором щодо 

даного фінансового активу. Фінансові активи первісно визнаються за справедливою вартістю плюс витрати на 

проведення операції. Справедливою вартістю при первісному визнанні є, як правило, ціна операції. Прибуток 

або збиток при початковому визнанні враховується тільки при виникненні різниці між справедливою вартістю 

та ціною операції, яку можуть підтвердити поточні ринкові операції з такими ж інструментами або методи 

оцінки, при застосуванні яких використовуються тільки наявні доступні ринкові дані. 

Справедлива вартість фінансового активу, який відповідає ринковим умовам (наприклад, довгострокова 

безвідсоткова дебіторська заборгованість або за ставкою, суттєво нижче ринкової) визначається шляхом 

дисконтування. Різниця між номінальною та справедливої (дисконтованою) вартістю такого активу є додатково 

позиченої сумою і визнається витратами, якщо не кваліфікується як деякий інший тип активу. 

Фінансові активи дисконтуються, якщо різниця між номінальною сумою боргу та його дисконтною вартістю 

суттєва (більше 5% номінальної суми). 

Витрати на операцію включають в себе винагороду і комісійні, сплачені агентам (включаючи працівників, 

діючих в якості агентів), консультантам, брокерам і дилерам, збори регулюючих органів і фондових бірж, а 



також податки і збори за переказ коштів. Витрати на операції не включають в себе премії та знижки за 

борговим інструментом, фінансові витрати і внутрішні адміністративні витрати. 

Подальша оцінка. Після первісного визнання фінансові активи ПАТ "КрРП" оцінюються за амортизованою 

вартістю. 

Амортизована вартість фінансового активу - сума, за якою фінансові активи вимірюються при первісному 

визнанні, за вирахуванням виплат у погашення основної суми боргу, зменшена на суму накопиченої з 

використанням методу ефективної ставки відсотка амортизації різниці між первісною вартістю і сумою 

погашення, а також за вирахуванням суми зменшення (прямо або шляхом використання рахунку резервів) на 

знецінення або безнадійну заборгованість. 

Якщо фінансовий актив при первісному визнанні було дисконтовано, то для визначення амортизованої вартості 

використовується та ж процентна ставка, що і при дисконтуванні. 

Амортизація з використанням методу ефективної процентної ставки відображається у звіті про фінансові 

результати у складі фінансових доходів і витрат. 

Знецінення. В кінці кожного звітного періоду ПАТ "КрРП" оцінює, чи існує об'єктивне свідчення того, що 

корисність фінансового активу зменшилася. 

Припинення визнання фінансових активів. ПАТ "КрРП" припиняє визнання фінансових активів, коли: 

1. Активи вибули або права на грошові потоки від них закінчилися іншим чином. 

2. ПАТ "КрРП" передало, в основному, всі ризики та вигоди володіння. 

3. ПАТ "КрРП" не передавало і не зберігало в значній мірі всі ризики та вигоди володіння, але не зберегло 

контроль. Контроль зберігається, коли покупець не має практичної можливості повністю продати актив 

непов'язаній стороні, не накладаючи при цьому додаткові обмеження на продаж. 

Різниця між балансовою вартістю фінансового активу та сумою компенсації визнається в прибутку або збитку. 

3.2.4    Дебіторська заборгованість 

Визнання дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість - сума заборгованості дебіторів у вигляді 

грошових коштів, їх еквівалентів та інших активів на певну дату. 

Дебіторська заборгованість ПАТ "КрРП" представлена: 

       -   дебіторською заборгованістю з торговельних операцій; 

       -   іншої дебіторської заборгованістю; 

       -   дебіторською заборгованістю за виданими авансами (передплати). 

За строками погашення дебіторська заборгованість класифікується на: 

        - поточну, яка виникає в ході нормального операційного циклу або стосовно якої є впевненість, що вона 

буде погашена протягом року від дати балансу; 

        - довгострокову, тобто заборгованість, відмінну від поточної, щодо якої є впевненість, що вона не буде 

погашена протягом року від дати балансу. 

Дебіторська заборгованість первісно визнається за справедливою вартістю плюс витрати на проведення 

операції. 

Визнання дебіторської заборгованості за торговими операціями відбувається одночасно з визнанням доходу від 

реалізації продукції, товарів, робіт, послуг  

Дисконтування. Дисконтування застосовується при визначенні справедливої вартості дебіторської 

заборгованості, у випадку якщо різниця між номінальною сумою боргу та його дисконтною вартістю суттєва 

(більше 5% номінальної суми). Наприклад, довгострокова безвідсоткова дебіторська заборгованість або за 

ставкою, істотно нижче ринкової. Різниця між номінальною та справедливої (дисконтною) вартістю такого 

активу є додатково позиченої сумою і визнається витратами, якщо не кваліфікується як деякий інший тип 

активу. 

Подальша оцінка. Після первісного визнання дебіторська заборгованість за торговими операціями ПАТ "КрРП" 

оцінюється за амортизованою вартістю. Амортизована вартість дебіторської заборгованості за торговими 

операціями - сума, за якою дебіторська заборгованість вимірюється при первісному визнанні, за вирахуванням 

виплат у погашення основної суми боргу, зменшена на суму накопиченої з використанням методу ефективної 

ставки відсотка амортизації різниці між первісною вартістю і сумою погашення, а також за вирахуванням суми 

зменшення (прямо або шляхом використання рахунку резервів) на знецінення або безнадійну заборгованість. 

Якщо дебіторська заборгованість за торговими операціями при первісному визнанні була дисконтована, то для 

визначення амортизованої вартості використовується та ж процентна ставка, що і при дисконтуванні. 

Амортизація з використанням методу ефективної процентної ставки відображається у звіті про фінансові 

результати у складі фінансових доходів і витрат. 

Знецінення дебіторської заборгованості. В кінці кожного звітного періоду  

ПАТ "КрРП" оцінює, чи існують об'єктивні свідчення знецінення найбільш суттєвих сум дебіторської 

заборгованості в розрізі контрагентів, потім проводить оцінку на предмет знецінення  загальної суми 

дебіторської заборгованості, яка залишилася, з урахуванням даних про терміни її погашення (простроченої 

дебіторської заборгованості ). 

Резерв під знецінення дебіторської заборгованості. У випадках, коли існує об'єктивне свідчення того, що ПАТ 

"КрРП" не зможе отримати повну суму заборгованості відповідно до початкових умов, створюється резерв під 

знецінення дебіторської заборгованості (резерв сумнівних боргів). Сума резерву являє собою різницю між 

балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю майбутніх грошових потоків. Поточна вартість 



очікуваних майбутніх грошових потоків дисконтується за первісною ефективною процентною ставкою за 

фінансовим активом. 

Балансова вартість активу зменшується за рахунок відповідного резерву, а сума збитку визнається у складі 

фінансового результату. 

Дебіторська заборгованість визнається безнадійною, якщо існує впевненість у неможливості її отримання. 

Якщо розмір безнадійної дебіторської заборгованості перевищує розмір резерву сумнівних боргів, залишок 

списується безпосередньо на витрати. Повернення раніше списаних сум кредитується на фінансовий результат. 

3.2.5   Передплата 

Передплата враховується за первісною вартістю за мінусом резерву на знецінення. Резерв на знецінення 

створюється в разі сумнівів у поверненні грошей, якщо передплачена поставка не буде здійснена. Передплата 

відноситься до категорії довгострокової, коли товари або послуги, за які здійснена передплата, будуть отримані 

через один рік або пізніше, або коли передплата відноситься до активу, який після первісного визнання буде 

віднесений до категорії необоротних активів. Передплата за придбання активів переноситься на балансову 

вартість активу, коли ПАТ "КрРП" отримує контроль над ним і ймовірно надходження підприємству майбутніх 

економічних вигод, пов'язаних з цим активом. Інша передплата списується на фінансовий результат при 

отриманні товарів і послуг, до яких відноситься передплата. Якщо є свідчення того, що активи, товари або 

послуги, до яких відноситься передплата, не будуть отримані, балансова вартість передплати зменшується, а 

відповідний збиток від знецінення відноситься на фінансовий результат. 

3.2.6   Інвестиційна нерухомість 

Інвестиційним майном визнається нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або і те й інше), що 

знаходиться у володінні власника, але: 

не для використання у виробництві або постачанні товарів, наданні послуг, в адміністративних цілях; а також 

не для продажу в ході звичайної господарської діяльності. 

Інвестиційне майно призначене для отримання орендної плати або приросту вартості капіталу, або того й 

іншого. Тому, інвестиційне майно генерує грошові потоки в значній мірі незалежно від інших активів, якими 

володіє ПАТ "КрРП". 

Дохід від оренди (платежі, одержувані в рамках операційної оренди), відносяться на фінансовий результат 

рівномірно протягом терміну оренди. 

Первісні прямі витрати, понесені ПАТ "КрРП" при підготовці і укладенні договору операційної оренди, 

додаються до балансової вартості активу, що є предметом оренди, визнаються як витрати протягом строку 

оренди з використанням тих же принципів, які застосовуються до доходів від оренди. 

Витрати, включаючи витрати на амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як 

витрати. 

 3.2.7    Запаси 

Визнання та оцінка запасів. Запасами визнаються активи, які призначені для продажу протягом звичайного 

операційного циклу або для виробництва з метою виготовлення та реалізації продукції. 

Запаси ПАТ "КрРП" підрозділяються на наступні групи: 

  -    готова продукція, вироблена ПАТ "КрРП" з метою продажу; 

  - незавершене виробництво - запаси, що знаходяться на різних стадіях виробництва, але ще не пройшли 

повного виробничого циклу; 

  -    сировину і матеріали, необхідні для виробництва; 

  -     товари, придбані ПАТ "КрРП" з метою перепродажу. 

Активи, що не відносяться до основних засобів, визнаються або в якості товарно-матеріальних запасів, або в 

якості витрат того періоду, в якому вони були придбані. 

Запасні частини та допоміжне обладнання відображаються як запаси та визнаються в прибутку або збитку в 

процесі їхнього використання. Однак основні запасні частини та резервне обладнання розглядаються як основні 

засоби, якщо ПАТ "КрРП" очікує, що буде використовувати їх протягом більше одного періоду. Так само, якщо 

запасні частини та допоміжне обладнання можуть використовуватися тільки у зв'язку з об'єктом основних 

засобів, вони обліковуються як основні засоби. 

Не визнаються виробничими запасами сировина і матеріали, отримані в переробку (давальницька сировина). 

Оцінка виробничих запасів на звітну дату здійснюється за меншою з таких величин: собівартості і чистої 

вартості реалізації. 

Собівартість запасів включає в себе: 

- витрати на придбання, що складаються з: ціни придбання, імпортних мит, інших податків (крім тих, що 

підлягають відшкодуванню податковими органами), витрат на транспортування, витрат на обробку, інших 

витрат, пов'язаних з придбанням запасів; 

-  витрати на переробку; 

- інші витрати, здійснені для доведення запасів до їх поточного стану та місця розташування. 

Витрати, які не включаються до собівартості запасів і визнаються як витрати в період виникнення: 

- наднормативні втрати сировини, праці або інших виробничих витрат; 

- витрати на зберігання, якщо тільки вони не потрібні в процесі виробництва для переходу до наступної стадії 

виробництва; 

- адміністративні витрати; 



- витрати на збут. 

При перевищенні балансової вартості запасів над чистою вартістю реалізації  

ПАТ "КрРП" здійснює часткове списання вартості запасів до чистої вартості їх реалізації. 

Уцінка запасів, які знецінилися, проте будуть використовуватися для виробництва готової продукції, яка 

принесе прибуток, не проводиться. 

У кожному наступному періоді ПАТ "КрРП" проводить нову оцінку чистої вартості реалізації. Якщо тих 

обставин, які раніше спричинили часткове списання запасів нижче собівартості, більше немає, або якщо є чітке 

свідчення збільшення чистої вартості реалізації внаслідок зміни економічних обставин, сума часткового 

списання стернується (тобто сторнування обмежується сумою первинного часткового списання) так, що новою 

балансовою вартістю є нижча з оцінок - собівартість або переглянута чиста вартість реалізації. Це відбувається, 

наприклад, коли одиниця запасів, яка відображена за чистою вартістю реалізації в результаті падіння ціни її 

продажу, продовжує перебувати в розпорядженні в наступному періоді, а ціна її продажу зросла. 

Оцінка вибуття матеріалів, сировини визначається з використанням методу ФІФО. ПАТ "КрРП" використовує 

один і той же спосіб розрахунку собівартості для всіх запасів, що мають однаковий характер і спосіб 

використання підприємством. При продажу запасів їх балансова вартість визнається як витрати в тому періоді, 

в якому визнається відповідний дохід від реалізації. 

3.2.8       Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають гроші в касі, грошові кошти на банківських рахунках до запитання 

та інші короткострокові депозити з початковим строком розміщення до трьох місяців. 

Суми, використання яких обмежено, виключаються зі складу грошових коштів та їх еквівалентів. Суми, 

обмеження щодо яких не дозволяють обміняти їх або використати для розрахунку за зобов'язаннями протягом, 

щонайменше, дванадцяти місяців після звітної дати, включаються до складу інших необоротних активів. 

3.2.9         Знецінення не фінансових активів 

На кожну звітну дату ПАТ "КрРП" визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисності активу. Якщо такі 

ознаки існують, або якщо необхідно виконати щорічне тестування активу на зменшення корисності, ПАТ 

"КрРП" здійснює оцінку вартості відшкодування активу. Вартість відшкодування активу - це найбільша з таких 

величин: справедлива вартість активу за вирахуванням витрат на продаж, і цінність від використання активу. 

Вартість відшкодування визначається для окремого активу, за вирахуванням випадків, коли актив не генерує 

надходження коштів, які здебільшого є незалежними від надходжень генерованих іншими активами або 

групами активів. Якщо балансова вартість активу перевищує його вартість відшкодування, вважається, що 

корисність активу зменшилася, і він списується до вартості відшкодування. 

При оцінці цінності від використання, майбутні грошові потоки дисконтуються за ставкою дисконтування, яка 

відображає поточну ринкову вартість грошей і ризики, властиві активу. При визначенні справедливої вартості 

вирахуванням витрат на реалізацію враховуються останні операції на ринку, за їх наявності. У разі 

неможливості визначення таких операцій використовується відповідна модель оцінки. Такі розрахунки 

підтверджуються оціночними коефіцієнтами чи іншими доступними показниками справедливої вартості. 

Збитки від зменшення корисності визнаються в прибутках і збитках. 

Одиниця, яка генерує грошові кошти, представляє собою найменшу ідентифіковану групу активів, яка генерує 

грошові надходження, здебільшого незалежні від грошових надходжень від інших активів або груп активів. 

На кожну звітну дату визначається, чи є ознаки того, що раніше визнані збитки від зменшення корисності 

активу більше не існують або зменшилися. 

Якщо такі ознаки є, проводяться розрахунки вартості відшкодування. Раніше визнані збитки від зменшення 

корисності стернуються тільки в тому випадку, якщо мала місце зміна в оцінці, яка використовувалася для 

визначення вартості відшкодування активу з часу останнього визнання збитку від зменшення корисності. Якщо 

це так, балансова вартість активу збільшується до вартості відшкодування активу. Ця збільшена вартість не 

може перевищувати балансову вартість, яка була б визначена за вирахуванням амортизації, якби в попередні 

роки не був визнаний збиток від зменшення корисності активу. Таке сторнування вартості визнається у складі 

прибутків і збитків. Після сторнування знос корегується в майбутніх періодах з метою розподілення 

переоціненої балансової вартості активу за вирахуванням його ліквідаційної вартості на систематичній основі 

протягом строку його корисного використання. 

Активи, термін експлуатації яких не обмежений, не амортизуються, але розглядаються щорічно на предмет 

знецінення. 

3.3    ОБЛІК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 

3.3.1 Фінансові зобов'язання 

Фінансові зобов'язання ПАТ "КрРП" представлені кредиторською заборгованістю по торговельних операціях, 

векселями до оплати, кредитами, позиками. 

Кредиторська заборгованість за торговими операціями - сума заборгованості (у вигляді грошових коштів та їх 

еквівалентів) ПАТ "КрРП" на певну дату. 

Первісне визнання. Фінансові зобов'язання визнаються тільки коли ПАТ "КрРП" стає стороною за договором 

щодо даного фінансового інструменту. Фінансові зобов'язання первісно визнаються за справедливою вартістю 

мінус витрати на проведення операції. 

Справедливою вартістю при первісному визнанні є, як правило, ціна операції. При виникненні різниці між 

справедливою вартістю та ціною операції, яку можуть підтвердити поточні ринкові операції з такими ж 



інструментами або методи оцінки, при застосуванні яких використовуються тільки наявні доступні ринкові 

дані, при первісному визнанні враховується прибуток або збиток. 

Справедлива вартість фінансового зобов'язання "до запитання" не може бути менше, ніж сума, яка підлягає 

оплаті до запитання, дисконтована від першої дати, коли її можуть вимагати сплатити. 

Справедлива вартість фінансового зобов'язання, яке не відповідає ринковим умовам (наприклад, безпроцентна 

заборгованість або за ставкою, істотно нижче ринкової) визначається шляхом дисконтування. Різниця між 

номінальною та справедливої (дисконтованою) вартістю безпроцентної позики є додатково позиченої сумою і 

визнається доходом у результаті безкоштовності позики. 

Дисконтування не здійснюється, якщо різниця між номінальною сумою боргу та його дисконтованою вартістю 

несуттєва (менше 5% номінальної суми). 

Витрати на операцію включають в себе винагороду і комісійні, сплачені агентам (включаючи працівників, 

діючих в якості агентів), консультантам, брокерам і дилерам, збори регулюючих органів і фондових бірж, а 

також податки і збори за переказ коштів. Витрати на операції не включають в себе премії та знижки за 

борговим інструментам, фінансові витрати і внутрішні адміністративні витрати. 

Подальша оцінка. Після первісного визнання фінансові зобов'язання ПАТ "КрРП" оцінюються за 

амортизованою вартістю. Амортизована вартість фінансового зобов'язання - сума, за якою фінансові 

зобов'язання оцінюються при первісному визнанні, за вирахуванням виплат у погашення основної суми боргу, 

збільшена на суму накопиченої з використанням методу ефективної ставки відсотка амортизації різниці між 

первісною вартістю і сумою погашення. 

Амортизація з використанням методу ефективної процентної ставки відображається у звіті про фінансові 

результати у складі фінансових доходів і витрат. Якщо зобов'язання при первісному визнанні були 

дисконтовані, то для визначення амортизованої вартості використовується та ж процентна ставка, що і при 

дисконтуванні. 

Припинення визнання фінансових зобов'язань. ПАТ "КрРП" припиняє визнавати фінансове зобов'язання коли 

воно погашене, анульоване або строк його дії закінчився. Різниця між балансовою вартістю фінансового 

зобов'язання та сумою компенсації визнається в прибутку або збитку. 

Взаємозалік фінансових інструментів. Фінансові активи та фінансові зобов'язання підлягають взаємозаліку, а 

чиста сума - відображенню в звітності тоді і тільки тоді, коли існує юридичне право на взаємозалік визнаних 

сум, а також намір здійснити розрахунки на нетто-основі, або реалізувати активи і одночасно з цим погасити 

зобов'язання. 

3.3.2      Передплати отримані 

Передплати отримані визнаються за первісно отриманими сумами. 

3.3.3        Виплати працівникам 

До цієї категорії відносяться будь-які виплати персоналу, які ПАТ "КрРП" планує здійснити в найближчі 12 

місяців. 

До таких виплат, зокрема, відносяться: 

          -  основна і додаткова зарплата; 

           - оплата відпусток (у т. ч. і відпусток за хворобою в частині, оплачуваної за рахунок роботодавця); 

          -  заохочувальні виплати (премії за результатами праці); 

Всі ці виплати вважаються короткостроковими, якщо вони виплачуються на регулярній основі або плануються 

до виплати не пізніше 12 місяців від дати балансу. Зобов'язання за короткостроковими виплатами не 

дисконтуються, тобто їх оцінка (крім випадків індексації з причини затримки) не переглядається. У балансі 

відображаються поточні зобов'язання за всіма видами поточних виплат, що не підлягають накопиченню. 

3.3.4      Забезпечення за зобов'язаннями та платежами 

В якості резервів визнаються тільки зобов'язання, що виникають внаслідок минулих подій, які існують 

незалежно від майбутніх дій суб'єкта господарювання (тобто спрямованості діяльності підприємства в 

майбутньому). 

Резерв визнається у випадках, коли: 

- у підприємства є існуюче зобов'язання (юридичне або конклюдентне), що виникло в результаті минулої події; 

- представляється вірогідним, що для врегулювання зобов'язання здійснюватиметься вибуття ресурсів, що 

містять економічні вигоди; та 

- можливо привести надійну розрахункову оцінку величини зобов'язання. 

Резерв використовується тільки на покриття тих витрат, щодо яких цей резерв був спочатку визнаний. 

ПАТ "КрРП" створює резерв коштів на оплату щорічних відпусток працівників. 

Сума резерву визначається щорічно як добуток фактичного фонду оплати праці працівників і нормативу, який 

обчислюється шляхом ділення річної планової суми оплати відпусток на річний плановий фонд оплати праці з 

урахуванням відрахувань єдиного соціального внеску, та відрахувань, які затверджені у колективному 

договорі.. 

У випадках, коли це призведе до забезпечення достовірності звітності ПАТ "КрРП" може визнавати відповідні 

види резервів. Наприклад: 

резерв під збитки по обтяжливих контрактах на всю суму можливих збитків; 

резерв по поверненню проданої продукції; 

резерв за судовим позовом. Створюється у разі ймовірності негативного результату судового позову стосовно 



компанії. 

Резерви переглядаються на кінець кожного звітного періоду і при необхідності корегуються. 

 

              3.4   ОБЛІК  ВЛАСНОГО  КАПІТАЛУ 

Прості акції класифікуються як власний капітал. ПАТ "КрРП" може нести різні витрати під час випуску або 

викупу своїх власних акцій. Такі витрати можуть включати плату за реєстрацію та інші збори на здійснення 

розпорядчих функцій, суми, сплачені професійним консультантам, витрати на тиражування та ін. Витрати на 

операції з власним капіталом (за вирахуванням податків) враховуються як зменшення власного капіталу. 

Дивіденди. Дивіденди визнаються як зобов'язання і вираховуються з власного капіталу ПАТ "КрРП". 

               

 

3. 5      ОБЛІК ДОХОДІВ 

3.5.1. Визнання доходів 

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - це валове надходження економічних вигод за певний 

період в ході звичайної діяльності ПАТ "КрРП", що приводить до збільшення капіталу, не пов'язаного з 

внесками учасників капіталу. 

До складу доходів ПАТ "КрРП" входять: 

1. Доходи від реалізації продукції, товарів. 

2. Доходи від реалізації робіт (надання послуг). 

3. Фінансові доходи. 

4. Інші доходи. 

Надзвичайні доходи не визнаються. 

Доходами не визнаються надходження у вигляді: 

         - податків та обов'язкових платежів; 

         - надходжень за договором комісії, агентським договором на користь комітента, принціпіала; 

         - проміжні платежі і аванси. 

Доходи оцінюються за справедливою вартістю отриманих коштів або коштів, які повинні бути отримані, без 

урахування податку на додану вартість та знижок. 

У разі виникнення невизначеності щодо можливості отримати суму, вже включену в дохід, недоотримана сума, 

або сума, ймовірність отримання якої стала малоймовірною, визнається як витрати, а не як коригування суми 

первісно визнаного доходу. 

               3.5.2 Доходи від реалізації продукції, товарів 

Дохід від реалізації продукції і товарів ПАТ "КрРП" визнається, якщо задовольняються всі перераховані нижче 

умови: 

покупцеві передані суттєві ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на продукцію і товари; 

підприємство більше не контролює продані продукцію і товари; 

сума доходу можна достовірно оцінити; 

існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть на підприємство; 

понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можна достовірно оцінити. 

Дохід від продажу продукції, товарів визнається в момент передачі ризиків і вигод від володіння товарами. У 

більшості випадків передача ризиків і вигод від володіння збігається з передачею юридичного права власності. 

Однак якщо момент переходу права власності і моменту переходу ризиків і вигод не збігається і якщо ризики і 

вигоди значні, визнання доходу не відбувається, до тих пір, поки не відбудеться перехід цих ризиків і вигод. 

Наприклад, якщо контрактом передбачається монтаж обладнання після його поставки або підприємство 

зберігає відповідальність, яка не покривається стандартними гарантійними зобов'язаннями. 

Коли товар доставляється до певного місця, дохід визнається в момент передачі продукції, товарів покупцю в 

обумовленому місці. 

Якщо товари обмінюються на товари, аналогічні за характером і вартістю, обмін не розглядається як операція, 

що створює дохід. При продажу товарів в обмін на відмінні товари, обмін розглядається як операція, що 

створює дохід. Дохід оцінюється за справедливою вартістю отриманих товарів, скоригованої на суму 

переведених грошових коштів або їх еквівалентів. Якщо справедлива вартість отриманих товарів не може бути 

достовірно оцінена, дохід оцінюється за справедливою вартістю переданих товарів, скоригованою на суму 

переведених грошових коштів або їх еквівалентів. 

Доходи не визнаються якщо: 

отримання доходу від конкретного продажу можливо лише після перепродажу товарів покупцем; 

продані продукція, товари підлягають встановленню, а вона становить значну частину вартості контракту, який 

ще не виконаний компанією. Дохід за цією угодою не визнається до завершення установки; 

3.5.3 Доходи від реалізації робіт (надання послуг) 

Дохід від реалізації робіт (надання послуг) визнається у відповідності зі стадією завершеності операції на 

кінець звітного періоду, якщо виконуються всі наступні умови: 

сума доходу може бути достовірно оцінена; 

існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть на підприємство; 

ступінь завершеності операції за станом на кінець звітного періоду може бути достовірно оцінена; 



витрати, понесені при виконанні операції, і витрати, необхідні для її завершення, можуть бути достовірно 

оцінені. 

Стадія завершеності операції може бути визначена різними методами. ПАТ "КрРП" використовує той з них, 

який забезпечує надійне вимірювання виконаної роботи. Залежно від характеру угоди ці методи можуть 

включати: 

звіти про виконану роботу; 

послуги, надані на дату звітності, у відсотках до загального обсягу послуг; 

пропорційне співвідношення витрат, понесених на даний момент, до оціночної величині загальних витрат по 

угоді. У витрати, понесені на дату складання звіту, включаються лише ті, які відображають надані на цю дату 

послуги. 

Дохід визнається в тому звітному періоді, коли надаються послуги. 

Якщо неможливо достовірно оцінити результат операції, яка передбачає надання послуг, дохід має визнаватися 

тільки в обсязі, який не перевищує визнані витрати, що підлягають відшкодуванню. 

Якщо послуги обмінюються на послуги, аналогічні за характером і вартістю, обмін не розглядається як 

операція, що створює дохід. При наданні послуги в обмін на відмінні послуги, обмін розглядається як операція, 

що створює дохід. Дохід оцінюється за справедливою вартістю отриманих послуг, скоригованою на суму 

переведених грошових коштів або їх еквівалентів. Якщо справедлива вартість отриманих послуг не може бути 

достовірно оцінена, дохід оцінюється за справедливою вартістю наданих послуг, скоригованою на суму 

переведених грошових коштів або їх еквівалентів. 

 3.5.4  Фінансові доходи 

Фінансові доходи включають в себе дивіденди та відсотковий дохід від вкладених коштів, інші доходи, 

отримані від фінансових інвестицій, дохід від виникнення фінансових інструментів, а також прибуток від 

курсових різниць. 

Процентні доходи визнаються по мірі нарахування з урахуванням ефективної прибутковості активу. 

Дивіденди визнаються, коли виникає право ПАТ "КрРП" на отримання виплати. 

Якщо невиплачені відсотки були нараховані до придбання інвестиції, яка приносить відсотки, відсотки, 

отримані після цього, розподіляються на період до придбання і період після придбання; але тільки частина 

після придбання визнається як дохід. 

     3.5.5  Інші доходи 

До складу інших доходів включаються: 

а) дохід від реалізації іноземної валюти; 

б) дохід від реалізації інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій); 

в) дохід від реалізації необоротних активів; 

г) дохід від операційної оренди активів; 

д) дохід від курсових різниць; 

е) відшкодування раніше списаних активів; 

ж) дохід від списання кредиторської заборгованості; 

з) інші доходи. 

 

                   3.6 ОБЛІК ВИТРАТ 

     3.6.1 Визнання витрат 

До складу витрат ПАТ "КрРП" входять: 

1. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). 

2. Витрати, які не включаються до собівартості запасів і визнаються як витрати в період виникнення: 

а) наднормативні втрати сировини, праці або інших виробничих витрат; 

б) постійні загальновиробничі нерозподілені витрати; 

в) адміністративні витрати; 

г) витрати на збут. 

3. Фінансові витрати: відсотки за кредит. 

4. Інші витрати. 

Надзвичайні витрати не визнаються. 

Аналітичний облік витрат ПАТ "КрРП" веде з використанням рахунків та субрахунків класу 9 "Витрати 

діяльності". 

     3.6.2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

Собівартість реалізованої продукції ПАТ "КрРП" включає: 

1. Прямі матеріальні витрати: 

а) сировина і матеріали; 

б) напівфабрикати власного виробництва; 

в) допоміжні матеріали; 

г) енерговитрати на технологічні цілі; 

д) зворотні відходи (вираховуються). 

2. Прямі витрати на оплату праці. Відображаються витрати на оплату праці працівників, безпосередньо 

зайнятих у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо 



віднесені до конкретних об'єктів витрат, і складаються з: виплат за окладами і тарифами, премій та заохочень, 

компенсаційних виплат та оплати відпусток. 

3. Інші прямі витрати. До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які можуть 

бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема: амортизація, втрати від браку, які 

складаються з вартості остаточно забракованої з технологічних причин продукції ( напівфабрикатів ), 

зменшеної на її справедливу вартість. 

4. Змінні загальновиробничі. До змінних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування і 

управління виробництвом ( дільниць), що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу 

діяльності, наприклад: 

а) витрати на сировину, матеріали, енергоносії, паливо та інші господарські потреби, що виникають у процесі 

виробництва; 

б) витрати на проведення технічного огляду, технічного обслуговування і поточного ремонту основних 

виробничих фондів; 

в) витрати на оплату праці ремонтного персоналу; 

г) витрати на сертифікацію, патентування виробництва продукції, отримання ліцензій; 

д) інші витрати, що залежать від обсягу виробленої продукції. 

Змінні витрати відносяться на кожну одиницю продукції на основі фактичного використання виробничих 

потужностей. 

5. Постійні розподілені загальновиробничі витрати. До постійних загальновиробничих витрат відносяться 

витрати на обслуговування і управління виробництвом, що залишаються незмінними (або майже незмінними) 

при зміні обсягу діяльності, наприклад: 

а) амортизація основних виробничих фондів; 

б) витрати на оплату управлінського виробничого персоналу і відповідні відрахування на соціальні заходи; 

в) обслуговування виробничих будівель та обладнання (витрати на електроосвітлення цехів, на пожежну 

охорону, витрати на утримання складських приміщень); 

г) управлінські та адміністративні витрати, пов'язані з виробництвом (оплата службових відряджень 

виробничого персоналу, витрати на забезпечення техніки безпеки); 

д) витрати на сплату податків і обов'язкових платежів, які не залежать від обсягу виробництва. 

Сума постійних витрат, що відноситься на кожну одиницю продукції, не збільшується в результаті низького 

рівня виробництва або простоїв. 

    3.6.3 Понаднормативні витрати 

До наднормативним витрат відносяться: 

1. Наднормативні витрати на оплату іншого невідпрацьованого робочого часу працівників, безпосередньо 

зайнятих у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо 

віднесені до конкретних об'єктів витрат. 

2. Соціальні нарахування на наднормативні витрати на оплату іншого невідпрацьованого робочого часу. 

3. Інші наднормативні витрати. 

Наднормативні витрати не включаються до собівартості і визнаються витратами того періоду, в якому вони 

понесені. 

    3.6.4  Загальновиробничі витрати 

До складу загальновиробничих витрат включаються: 

1. Витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо; 

відрахування на соціальні заходи й медичне страхування апарату управління цехами, дільницями; витрати на 

оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо). 

2. Амортизація основних засобів загальновиробничого  призначення. 

3. Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших 

необоротних активів загальновиробничого призначення. 

До витрат на утримання та експлуатацію основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого 

призначення відносяться витрати на: 

а) матеріали, необхідні для проведення технічного огляду та обслуговування обладнання і підтримки його в 

робочому стані (змащувальні матеріали, емульсія для охолодження і т.п.); 

б) перевірку вимірювальних приладів і реєстраційного обладнання; 

в) заміну шлангів пальників і контактів автогенного та електрозварювального обладнання; 

г) заміну шлангів і з'єднань пневматичного інструменту; 

д) заміну  тросів на портальних кранах ; 

е) заміну клапанів, шиберів, засувок і інших запасних частин ; 

ж) перестановку двигунів, верстатів, верстаків, трубопроводів (якщо така перестановка не є ремонтом); 

з) оплату праці працівників, які обслуговують обладнання (наладчиків, мастильників, шорників, 

електромонтерів, слюсарів, ремонтників та інших працівників), а також відповідні відрахування на соціальні 

заходи; 

і) послуги допоміжних виробництв, пов'язаних з утриманням та експлуатацією устаткування; 

к) паливо, електроенергію, воду, пар, стиснене повітря та інші види енергії на приведення в рух верстатів, 

кранів, насосів, підйомників, пресів та іншого виробничого обладнання; 



л) зйомку показників вимірювальних приладів та первинної обробки отриманих даних; 

м) оплату стороннім організаціям за роботи, спрямовані на підвищення надійності та можливостей подальшої 

експлуатації металоконструкцій, кранів і іншого устаткування; 

н) утримання та експлуатацію залучених транспортних засобів (вантажних автомобілів, авто-і електрокарів і 

т.д.) для переміщення матеріалів, інструментів, деталей, заготовок і т. д. з базового складу в цехи і для доставки 

готової продукції на склади зберігання; 

о) інші витрати. 

Витрати на проведення поточного ремонту основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого 

призначення: 

а) вартість запасних частин, деталей вузлів та інших матеріалів, які використовуються під час ремонту; 

б) витрати на оплату праці працівників, зайнятих на ремонтних роботах, а також відповідні відрахування на 

соціальні заходи; 

в) вартість послуг ремонтних цехів та інших допоміжних виробництв. 

Витрати на страхування і операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів 

загальновиробничого призначення: 

а) платежі з обов'язкового страхування основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого 

призначення; 

б) орендна плата за основні засоби, інші необоротні активи загальновиробничого призначення. 

5. Витрати на вдосконалення технології й організації виробництва: 

а) оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології та 

організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших 

експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; 

б) витрати матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх 

організацій тощо). 

6. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих 

приміщень. 

7. Витрати на обслуговування виробничого процесу: 

а) оплата праці загальновиробничого персоналу; 

б) відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом; 

в) витрати на здійснення технологічного контролю виробничих процесів і якості продукції, робіт, послуг: 

оплата праці працівників, зайнятих контролем виробничих процесів і якості продукції, робіт, послуг, відповідні 

відрахування на соціальні заходи; 

паливо і енергія; 

сировина і матеріали, покупні комплектуючі вироби, напівфабрикати; 

інші витрати; 

г) витрати на придбання сировини, матеріалів, палива, енергії, інструментів, пристроїв та інших засобів і 

предметів праці; 

д) витрати на технічний огляд і технічне обслуговування основних засобів, інших необоротних активів 

загальновиробничого призначення. 

8. Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища. 

До витрат, пов'язаних із забезпеченням правил техніки безпеки відносяться: 

а) оплата праці працівників, зайнятих контролем виробничих процесів і якості продукції, робіт, послуг, 

відповідні відрахування на соціальні заходи; 

б) вартість матеріалів, виробів, палива, енергії для забезпечення нормальних умов праці і техніки безпеки для 

обладнання та утримання засобів охорони праці; 

в) витрати на обладнання робочих місць спеціальними пристроями некапітального характеру, що 

встановлюються для загальних цілей; 

г) інші витрати. 

До витрат на забезпечення санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог, передбачених правилами 

технічної експлуатації, нагляду і контролю над діяльністю підприємства у встановленому законодавством 

порядку відносяться: 

а) оплата праці молодшого обслуговуючого персоналу, зайнятого забезпеченням санітарно-гігієнічних та інших 

спеціальних вимог, відповідні відрахування на соціальні заходи; 

б) вартість матеріалів, покупних комплектуючих виробів, медикаментів; 

в) вартість палива і енергії; 

г) інші витрати. 

До витрат на забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям,  форменим одягом, захисними 

пристроями та спеціальним харчуванням у випадках, передбачених законодавством, відносяться: 

а) оплата праці працівників, зайнятих на цих роботах, відповідні відрахування на соціальні заходи; 

б) вартість матеріалів, палива і енергії; 

в) оплата послуг сторонніх організацій; 

г) інші витрати. 

До витрат на охорону навколишнього природного середовища належать: 



а) витрати, пов'язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення (очисних споруд, 

уловлювачів, фільтрів тощо); 

б) витрати на поховання екологічно небезпечних відходів; 

в) оплата послуг сторонніх організацій щодо приймання, зберігання і знищення екологічно небезпечних 

відходів; 

г) витрати на очищення стічних вод; 

д) інші види поточних витрат на збереження природи; 

е) оплата екологічного податку. 

9. Інші витрати: 

а) внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів; 

б) витрати, пов'язані з набором, підготовкою та перепідготовкою промислово-виробничого персоналу; 

в) нестачі незавершеного виробництва; 

г) нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей  на дільницях; 

д) оплата простоїв і т. п. 

Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати визнаються витратами того періоду, в якому вони понесені. 

    3.6.5   Адміністративні витрати 

До адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та 

управління підприємством: 

1. Загальні корпоративні витрати: 

а) організаційні витрати; 

б) витрати на проведення річних зборів; 

в) витрати на офіційну публікацію звітів про фінансовий стан підприємства в засобах масової інформації; 

г) витрати на оприлюднення річного звіту (офіційне подання бухгалтерської звітності до установ і організації, 

уповноважені на отримання бухгалтерської звітності  від господарюючих суб'єктів); 

д) представницькі витрати та ін. 

2. Витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого 

загальногосподарського персоналу: 

а) витрати на оплату праці працівників апарату управління підприємства та його структурних підрозділів, а 

також витрати на оплату праці іншого загальногосподарського персоналу, відповідні відрахування на соціальні 

заходи; 

б) витрати на службові відрядження апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського 

персоналу. 

3. Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського 

використання: 

а) витрати на операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів адміністративного 

(загальногосподарського) призначення. 

б) платежі з обов'язкового страхування основних засобів, інших необоротних активів підприємства та цивільної 

відповідальності, а також окремих категорій працівників адміністративного (загальногосподарського) 

персоналу, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою для життя та здоров'я, передбачених 

законодавством. 

в) витрати на повне відновлення основних засобів загальногосподарського призначення (будівлі, споруди, 

передавальні пристрої, машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, інвентар (меблі), інші основні 

засоби, а також інші необоротні матеріальні активи, які включаються в собівартість продукції (робіт, послуг) у 

вигляді амортизаційних відрахувань від вартості основних засобів, що належать підприємству, а також 

перебувають у користуванні підприємства за умовами оренди (лізингу); 

г) витрати на проведення поточного ремонту основних засобів, інших необоротних активів 

загальногосподарського призначення, спрямованого на підтримку первісно визначеної суми майбутніх 

економічних вигод від його використання, (тобто за винятком їх модернізації, модифікації, добудови, 

дообладнання, реконструкції і т. п .): 

вартість запасних частин, деталей, вузлів та інших матеріалів, використаних під час ремонту; 

витрати на оплату праці працівників (слюсарів, верстатників, ремонтників та інших), зайнятих на ремонтних 

роботах, а також відповідні відрахування на соціальні заходи; 

вартість послуг ремонтних цехів та інших допоміжних виробництв. 

д) комунальні послуги (опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення і т.п.); 

е) витрати, пов'язані із забезпеченням пожежної і сторожової охорони. 

4. Винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, транспортні (які не зараховують до складу ТЗВ та 

витрат на збут) з оцінки майна та ін.) 

5. Витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо). 

6. Витрати на використання і обслуговування технічних засобів управління: обчислювальних центрів, вузлів 

зв'язку, засобів сигналізації. 

7.Амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання (прав на знаки для товарів і 

послуг, прав на об'єкти промислової власності, авторських та суміжних з ними прав та інших нематеріальних 

активів). 



8. Витрати на врегулювання спорів у судових органах; 

9. Податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та інших 

обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості). Наприклад: мито, оплата вартості 

ліцензій. 

10. Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків. 

11. Інші витрати загальногосподарського призначення. Наприклад: 

а) витрати, пов'язані з підготовкою (навчанням) і перепідготовкою адміністративного та 

загальногосподарського персоналу; 

б) виплата адміністративному та загальногосподарському персоналу середньої заробітної плати за основним 

місцем роботи за час їх навчання з відривом від виробництва в закладах системи підвищення кваліфікації та 

перепідготовки кадрів; 

в) витрати, пов'язані з набором адміністративного та загальногосподарського персоналу; 

г) витрати некапітального характеру адміністративного (загальногосподарського) призначення, пов'язані з 

поліпшенням технологій та організацією виробництва (що не мають на меті створення ноу-хау або нової 

технології); 

д) витрати, пов'язані з матеріально-технічним забезпеченням апарату управління підприємства та його 

структурних підрозділів, включаючи транспортне обслуговування, пов'язане з управлінням виробництвом. 

3.6.6     Витрати на збут 

Витрати на збут включають такі витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг): 

1. Оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що 

забезпечують збут. 

2. Витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг): 

а) витрати на розробку і видання рекламних виробів (ілюстрованих прейскурантів, рекламних листків, листівок 

тощо); 

б) витрати на розробку і виготовлення ескізів етикеток, зразків фірмових пакетів та упаковки; 

в) витрати на рекламу в засобах масової інформації (оголошення в пресі, передачі по радіо і телебаченню), 

витрати на світлову, комп'ютерну та іншу зовнішню рекламу; 

г) витрати на виготовлення стендів, муляжів, рекламних щитів, покажчиків тощо; 

д) витрати на зберігання та експедирування рекламних матеріалів; 

е) витрати на оформлення вітрин, кімнат зразків, виставок-продажів, включаючи відрядження працівників 

підприємства на виставку продукції підприємства, і вартість її зразків, які передаються безпосередньо 

покупцям чи посередницьким організаціям відповідно до контрактів і угод безоплатно і не підлягають 

поверненню; 

ж) витрати на уцінку продукції, що повністю та частково втратила первинну якість за час експонування у 

вітринах; 

з) витрати на проведення інших рекламних заходів, пов'язаних з діяльністю підприємства. 

3. Витрати на передпродажну підготовку товарів. 

4. Витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом. 

5. Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом 

продукції, товарів, робіт, послуг: 

а) витрати на проведення поточного ремонту основних засобів, інших необоротних активів збутового 

призначення (спрямованого на підтримку первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його 

використання, тобто за винятком їх модернізації, модифікації, добудови, дообладнання, реконструкції тощо ); 

б) витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання збутових приміщень; 

в) витрати на страхування і операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів збутового 

призначення; 

г) амортизація основних засобів збутового призначення; 

д) витрати, пов'язані із забезпеченням пожежної і сторожової охорони приміщень та майна збутового 

призначення. 

6. Витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні 

та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) 

поставки: 

а) відшкодування складських, транспортних, вантажно-розвантажувальних, перевалочних, страхових, 

пакувальних витрат постачальника, що включаються в ціну продукції відповідно до базису поставки, 

передбаченим угодою сторін; 

б) витрати на оплату послуг транспортно-експедиційних, страхових та посередницьких організацій (включаючи 

комісійну винагороду), вартість яких включається до ціни продукції згідно з базисом поставки, передбаченим 

угодою сторін. 

7. Витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування; 

9. Інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.  

   3.6.7     Фінансові витрати 

Фінансові витрати включають в себе процентні витрати за позиковими коштами, збитки від дострокового 

погашення кредитів (штрафні санкції), збитки від курсових різниць, собівартість реалізованих фінансових 



інвестицій (балансова вартість та витрати, пов'язані з реалізацією фінансових інвестицій). 

Фінансові витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони нараховані, за винятком частини 

фінансових витрат, які капіталізуються. 

Капіталізуються фінансові витрати у випадках створення кваліфікаційного активу. Капіталізовані фінансові 

витрати включаються до вартості кваліфікаційного активу. 

Кваліфікаційний актив - це актив, який потребує суттєвого часу для його створення. Суттєвим вважається час, 

який становить більше, ніж 3 місяці. 

Капіталізація фінансових витрат здійснюється тільки протягом періоду створення кваліфікаційного активу. У 

собівартість кваліфікаційного активу включається сума фінансових витрат підприємства, обчислена з 

урахуванням витрат на створення кваліфікаційного активу та процентних ставок за кредитами. 

Капіталізація фінансових витрат по об'єктах основних засобів припиняється після завершення робіт зі 

створення кваліфікаційного активу, а саме після: 

введення в експлуатацію основних засобів; 

введення в експлуатацію основних засобів і нематеріальних активів, які створювались на підприємстві. 

 3.6.8      Інші витрати 

До складу інших витрат включаються витрати, що виникають під час звичайної діяльності (крім фінансових 

витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом та / або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). 

До таких витрат належать: 

а) втрати від зменшення корисності необоротних активів; 

б) курсові різниці, що виникли у зв'язку переоцінкою іноземної валюти на кінець звітного періоду; 

в) уцінка фінансових інвестицій; 

г) уцінка необоротних активів; 

д) списання необоротних активів; 

    витрати на ліквідацію необоротних активів ( демонтаж тощо);  

    залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів. 

е) собівартість реалізованої іноземної валюти; 

ж) собівартість реалізованих виробничих запасів (у тому числі собівартість реалізованих необоротних активів); 

з) сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів; 

і) втрати від операційної курсової різниці; 

к) визнані штрафи, пені, неустойки; 

л) інші витрати. 

 3.6.9    Оренда 

Орендою визнається договір, згідно з яким орендодавець передає орендарю право на використання активу 

протягом узгодженого періоду часу в обмін на платіж або ряд платежів. 

Операційна оренда. Оренда класифікується як операційна, якщо вона не має на меті передачу практично всіх 

ризиків та вигод, пов'язаних з володінням активом. 

Фінансова оренда (лізинг). Оренда класифікується як фінансова оренда (фінансовий лізинг), якщо: 

договір оренди передбачає передачу права власності на актив ПАТ "КрРП" в кінці строку оренди; 

термін оренди поширюється на значну частину строку економічної експлуатації активу навіть за відсутності 

передачі права власності; 

на початку оренди приведена вартість мінімальних орендних платежів практично дорівнює справедливій 

вартості активу, що є предметом оренди. 

Початок строку оренди - це дата первісного визнання оренди (тобто визнання відповідних активів, зобов'язань, 

доходів або витрат, що виникають у зв'язку з орендою). 

Фінансова оренда відображається в балансі ПАТ "КрРП" і як актив, і як зобов'язання зі сплати майбутніх 

орендних платежів. На початку строку оренди актив та зобов'язання щодо сплати майбутніх орендних платежів 

визнаються в балансі в однакових сумах, рівних справедливої вартості майна, яке є предметом оренди, або 

приведеної вартості мінімальних орендних платежів (якщо ця сума нижча). 

Кожен лізинговий платіж частково відноситься на погашення зобов'язання, а частково - на фінансові витрати. 

Процентний елемент фінансових витрат відноситься на фінансовий результат протягом строку лізингу. 

Відповідні орендні зобов'язання, за вирахуванням фінансових витрат, включаються до складу іншої 

довгострокової кредиторської заборгованості. 

Основні засоби, придбані за договором фінансового лізингу, амортизуються протягом терміну їх експлуатації 

або строку лізингу залежно від того, який з них менше. 

3.6.10       Податки 

Витрати з податку на прибуток. Прибуток із джерелом походження з України та за її межами визначається 

шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або 

збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно 

до положень ПКУ. 

Податок на додану вартість (ПДВ). ПДВ стягується за двома ставками: 20% при продажі на внутрішньому 

ринку та імпорті товарів на територію країни, робіт чи послуг і 0% при експорті товарів та виконанні робіт чи 

наданні послуг за межі України. Зобов'язання платника податків з ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ, 



акумульованої за звітний період, і виникає на дату відвантаження товарів клієнту або на дату отримання оплати 

від клієнта, в залежності від того, що відбувається раніше. 

Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання з ПДВ за звітний період. 

Право на кредит з ПДВ виникає в момент оплати постачальнику або в момент отримання товарів, в залежності 

від того, що відбувається раніше. ПДВ з продажу та закупівель визнається в балансі розгорнуто і показується 

окремо як актив і зобов'язання з ПДВ. У тих випадках, коли під знецінення дебіторської заборгованості був 

створений резерв, збиток від знецінення враховується по валової суми заборгованості, включаючи ПДВ. 

4. ІСТОТНІ СУДЖЕННЯ І ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У ОЦІНКАХ 

Істотні  судження в процесі застосування облікової політики . 

У процесі застосування облікової політики ПАТ "КрРП" керівництво зробило певні професійні судження , 

окрім тих, які вимагають використання оцінок , які мають найбільш істотний вплив на суми, визнані в 

фінансовій звітності. Ці судження, серед іншого, включають правомірність застосування припущення щодо 

здатності вести свою діяльність на безперервній основі. 

 Основні джерела невизначеності оцінок.  

Нижче наведені ключові припущення щодо майбутнього, а також основні джерела невизначеності оцінок на 

кінець звітного періоду, які мають істотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової 

вартості активів та зобов'язань  протягом наступного фінансового року. 

1) Строки корисного використання основних засобів. 

Оцінка строків корисного використання об'єктів основних засобів залежить від професійного судження 

керівництва, яке засноване на досвіді роботи з аналогічними активами. При визначенні строків корисного 

використання активів керівництво бере до уваги умови очікуваного використання активів, моральний знос, 

фізичний знос і умови праці,  в яких будуть експлуатуватися дані активи. 

 

5.  ДОХОДИ  ЗА ОСНОВНИМИ ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  ПАТ "КрРП" 

Найменування виду економічної діяльності 2016 рік 2015 рік 

 Середня кількість працівників (середньооблікова кількість штатних працівників,середня кількість 

зовнішніх сумісників та працюючих за цивільно-правовими договорами), осіб Обсяг реалізованої продукції 

(товарів, послуг) без ПДВ (рахунок 70 (без ПДВ)) , тис.грн. Середня кількість працівників (середньооблікова 

кількість штатних працівників,середня кількість зовнішніх сумісників та працюючих за цивільно-правовими 

договорами), осіб Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ (рахунок 70 (без ПДВ)) , тис.грн. 

Усього по підприємству 134 31249 155 22413 

Добування піску,гравію, глин і каоліну  73 17126 57 10221 

Виробництво бетонних розчинів, готових для використання  4 9333 8 5945 

 

Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 3 1218

 12 2401 

Діяльність вантажного автомобільного транспорту 9 447 10 1781 

Вантажний річковий транспорт 19 1297 23 974 

Транспортне оброблення вантажів 10 617 23 87 

Постачання інших готових страв 16 1211 21 1005 

 

 ПАТ "Кременчуцький річковий порт" розробляє стратегічні фінансові, планові програми для нарощування 

вантажообігу порту, вивчає макроекономічні підходи, економіку та клієнтуру на наступні роки. 

Сума доходу від продажу продукції, товару, робіт та послуг у 2015 та 2016 роках склала 22413 тис. грн. та 

31249 тис. грн. відповідно, тобто  збільшилася  на 8836тис. грн. або на 39,42%. 

    

6. Виручка від реалізації 

Виручка від реалізації була представлена наступним чином: 

тис. грн. 2016 рік 2015 рік 

Виручка від реалізації послуг  4702 3846 

Виручка від реалізації  товарів 3882 2401 

Виручка від реалізації готової продукції 22665 16166 

Всього 31249 22413 

           7.Собівартість реалізації 

Собівартість від реалізації була представлена наступним чином: 

тис. грн. 2016 рік 2015 рік 

Собівартість готової продукції 16850 10809 

Собівартість реалізованих послуг робіт 2686 2360 

Собівартість товарів 1471 1075 

Всього 21007 14244 

           8.Адміністративні витрати  

Адміністративні витрати були представлені наступним чином: 

тис. грн. 2016 рік 2015 рік 



Заробітна плата та відповідні нарахування 975 1172 

Амортизація 82 126 

Комунальні послуги 219 148 

Професійні послуги 12 57 

Послуги зв'язку  82 77 

Транспортні витрати 150 134 

Страхування майна 9 9 

Послуги банку 50 49 

Тех. обслуговування основних засобів та сервісне обслуговування ПК 223 196 

 

Юридичні послуги, інформаційно-консультаційні 29 30 

Витрати на відрядження 4 2 

Інші 399                         26 

Всього 2234 2026 

          9.Витрати на збут 

Витрати на збут були представлені наступним чином: 

тис. грн. 2016 рік 2015 рік 

Заробітна плата та відповідні нарахування 1383 1898 

Поточні ремонти кранової техніки та плавзасобів 715 2791 

Транспортні витрати 14979 10953 

Амортизація 938 1060 

Страхування 20 17 

Інспекція ваги і вологості, сертифікація 22 144 

ПММ на збут 351 795 

Резерв сумнівних боргів   

Інші 2910 191 

Всього 21318 17849 

      

10.Інші операційні доходи та витрати 

Інші операційні доходи були представлені наступним чином:               2016 рік             2015рік 

Компенсація витрат на оформлення вантажів залізничним та  

вантажним транспортом без додаткових нарахувань    16802 11840 

 

Списання кредиторської заборгованості   5 

Реалізація матеріалів зі складу та необоротних активів 577 246 

Доходи від надання приміщень в оренду та компенсація витрат на утримання приміщень, які знаходяться в 

оренді 2233 2309 

Всього: 19612 14400 

Інші операційні витрати були представлені наступним чином:           2016 рік               2015рік 

Заробітна плата та відповідні нарахування підрозділу охорони 0 128  

Амортизація основних засобів, які надаються в оренду 29 29  

Податок на землю та орендна плата за землю 1131 1046  

Податок на надра 480 336  

Інші місцеві податки 363 107  

Благодійна допомога 62 58  

Списання дебіторської заборгованості 0 8  

Інші витрати (пільгові пенсії, підписка періодичних видань, оренда, витрати матералів) 2926 238  

Всього 4991 1950  

11.Фінансові доходи та витрати 

Фінансові доходи та витрати були представлені наступним чином: 

 2016 рік 2015 рік  

 доходи витрати доходи витрати 

Нараховані проценти на кредит  0 264 0 347 

Всього 0 264 0 347 

  12.Інші доходи та витрати 

Інші доходи та витрати були представлені наступним чином: 

 2016 рік 2015 рік  

 доходи витрати доходи витрати 

Доходи (витрати) від неопераційної курсової різниці  0 0 0 0 

Доходи від безоплатно отриманих активів 0 0 0 0 

Інші доходи від звичайної діяльності 0 0 1 0 

Всього 0 0 1 0 

     



13.Податок на прибуток  

 У 2016 році ставка податку на прибуток складає 18%. 

14.Основні засоби 

 Основні засоби  на ПАТ "КрРП"  відображаються у звітності за собівартістю (первісною вартістю ) за 

вирахуванням накопиченої амортизації . Згідно МСФЗ до собівартості Основних засобів повинні включатись  

витрати на демонтаж,  переміщення об'єкта та відновлення території, на якій він розташований, але при 

складанні  звітності за 2015рік  керівництво підприємства  вирішило не проводити  самостійно  оцінку  таких 

витрат  за відсутністю професійних робітників, які мають дозвіл на експертну оцінку.  

 У майбутньому планується повна переоцінка основних засобів з залученням  незалежних експертів, на момент 

складання звітності  переоцінка основних засобів не проводилась у зв'язку з  тим що  фінансовий стан 

підприємства у звітному 2015 році не дозволив витратити  кошти на дану експертизу. 

В 2013році згідно вимог Фонду державного майна України та  наказу Міністерства фінансів України від 

19.12.2006р № 1213 "Про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій і Змін до деяких 

нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку" на баланс підприємства 

була повернута частина орендованої Причальної стінки -110м/п. Відповідно до вимог МСФО(IAS)17 ПАТ 

"КрРП" обліковує на балансі частину причальної стінки довжиною 110м/п за балансовою вартістю 383тис. грн.  

 15.Нематеріальні активи     

 Нематеріальні активи ПАТ "КрРП" складаються з : 

                      1)Програмне забезпечення -16 тис грн.. 

                      2)Ліцензії Ofice STD-22 тис грн. 

                      3)Проект ОВНС Крячинівського  родовища-266 тис. грн. 

 Загальна вартість нематеріальних активів - 304 тис. грн.  

 16.Товарно -матеріальні запаси 

Станом на 31 грудня 2016 року товарно- матеріальні запаси були слідуючими: 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  Дебіторська заборгованість по основній діяльності та інша дебіторська заборгованість. 

  Станом на 31 грудня 2016 р.  дебіторська заборгованість ділиться   на: 

  довгострокову дебіторську заборгованість  у сумі -   23тис. грн. 

  поточну дебіторську заборгованість   у сумі -    300тис. грн.   

  Поточна дебіторська заборгованості складається з: 

 суми за пісок -41тис. грн. , заборгованість виникла в 2016році. 

 суми заборгованості за бетонні суміші та їх  перевезення - 17 тис. грн.., заборгованість    виникла в 2016році, 

забогованості за оренду та компенсаційні витрати -242 тис.грн., виникла у 2016році.  

            18.  Капітал 

Станом на   31 грудня 2016 року статутний капітал ПАТ " КрРП" становить- 68325,60 грн.,  розподілений на 

195216  простих іменних акцій номінальною вартістю 0,35 грн. кожна. 

Станом на 31 грудня 2016р.  найбільшою часткою акцій  ПАТ "Кременчуцький річковий порт" володіє ТОВ 

"Металокомплекс" : 190026 акцій, що складає 97,34% від загальної кількості акцій .Інші - фізичні особи 

володіють  : 5190 акцій що складає 2,66% від загальної кількості акцій  

19. Кредити банків 

Станом на 31 грудня 2016р.  ПАТ "КрРП" має кредитний договір № 4532 від 27.09.2016р. з ПАТ "Полтава -

банк" на відкриття кредитної лінії з загальним лімітом -2500тис. грн. під 24,5% річних, строк дії договору  до 

27.09.19р.  

20. Позики  

Станом на  31 грудня 2016р ПАТ "КрРП"  має зобов'язання по  позиці перед ТОВ "Метсплав" в розмірі 4201 

тис. грн. Дана заборгованість поточна,  оскільки терміни  дїї  договорів  не перевищують 1 рік. 

21 .Умовні та контрактні зобов'язання 

Операційне середовище 

Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякі особливості, 

притаманні перехідній економіці. Такі особливості характеризуються, але не обмежуються, низьким рівнем 

ліквідності на ринках капіталу, відносно високим рівнем інфляції та наявністю валютного контролю, що не 

дозволяє національній валюті бути ліквідним  засобом платежу за межами України. Стабільність економіки 

України в значній мірі залежатиме від політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної 

правової систем, а також економіки в цілому. Внаслідок цього діяльності в Україні властиві ризики, яких не 

існує в умовах більш розвинених ринків. 

Українська економіка схильна до впливу ринкового спаду і зниження темпів розвитку світової економіки. 



Світова фінансова криза призвела до зниження валового внутрішнього продукту, нестабільності на ринках 

капіталу, істотного погіршення ліквідності в банківському секторі та посилення умов кредитування всередині 

України. Незважаючи на стабілізаційні заходи, що вживаються Урядом України з метою підтримки 

банківського сектора і забезпечення ліквідності українських банків і компаній, існує невизначеність щодо 

можливості доступу до джерел капіталу, а також вартості капіталу для ПАТ "КрРП"  та її контрагентів, що 

може вплинути на фінансовий стан,  результати діяльності та економічні перспективи ПАТ "КрРП" 

Керівництво вважає, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стійкості бізнесу ПАТ "КрРП" в 

нинішніх умовах. Однак, несподівані погіршення в економіці можуть негативно впливати на результати 

діяльності ПАТ "КрРП"  і фінансове становище. Ефект такого потенційного негативного впливу не може бути 

достовірно оцінений. 

Оподаткування 

У результаті загальної нестабільної економічної ситуації в Україні податкові органи приділяють все більше 

уваги діловим колам. У зв'язку з цим регіональне і загальнодержавне податкове законодавство України 

постійно зміюються. Крім того, трапляються випадки їх непослідовного застосування, тлумачення і виконання. 

Недотримання законів та нормативних актів України може призвести до накладення серйозних штрафів і пені. 

В результаті майбутніх податкових перевірок можуть бути виявлені додаткові зобов'язання, які не будуть 

відповідати податкової звітності ПАТ "КрРП" . Такими зобов'язаннями можуть бути власне податки, а також 

штрафи і пеня; та їх розміри можуть бути істотними. У той час як ПАТ "КрРП" вважає, що воно відобразило всі 

операції у відповідності з чинним податковим законодавством, існує велика кількість податкових норм і норм 

валютного законодавства, в яких присутня достатня кількість спірних моментів, які не завжди  чітко і 

однозначно сформульовані. 

Юридичні питания 

ПАТ "КрРП" не є учасником судових  проваджень майнового характеру, що до стягнення з  Товариства сум 

заборгованості, пені, штрафів чи будь-яких інших відшкодувань. 

22. Управління ризиками 

Товариство управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності підприємства в майбутньому і 

одночасної максимізації прибутку акціонерів за рахунок оптимізації співвідношення позикових і власних 

коштів. Керівництво ПАТ "КрРП"   регулярно переглядає структуру свого капіталу. 

23. Події після звітної дати 

Після 31  грудня 2016 року до дати затвердження керівництвом фінансової звітності не відбувалося подій, які 

могли би вплинути на фінансовий стан ПАТ "КрРП" 
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