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1. Опис діяльності
ПрАТ «Карлівський машинобудівний завод» (надалі – Компанія) є приватним акціонерним товариством.
Юридична та фактична адреса Компанії: Україна, Полтавська область, м. Карлівка, вул. Сергія Нігояна,
б. 2.
Виробничі потужності компанії знаходяться в м. Карлівка Полтавської області. Виробництво оснащене
обладнанням європейських, японських і американських виробників, має власне конструкторське бюро,
монтажний підрозділ, сервісну службу та відділ автоматизації елеваторів.
Основним напрямком діяльності є виробництво та збут обладнання для зберігання, переробки та
транспортування зерна.
Ми пропонуємо проектування, виробництво, монтаж повного спектру обладнання для елеваторної
промисловості, здійснюємо поставку обладнання, пусконалагоджувальні роботи, навчання персоналу та
післяпродажний сервіс.
Сьогодні KMZ Industries виготовляє нове покоління силосів та зерносушарок, які повністю відповідають
стандартам якості ЄС.
Детальна інформація про продукцію та послуги, що виробляються/надаються підприємством, розміщена
на сайті компанії https://kmzindustries.ua, https://kmzindustries.ua/productcija.

2. Результати діяльності
Ставлення до кожного клієнта як до довготривалого партнера – основа філософії нашої Компанії.
Незалежно від розміру проекту, кожний клієнт однаково важливий для нас. Наш успіх – це продовження
успіху наших клієнтів.
Підтвердженням нашої філософії є позитивна динаміка розвитку компанії протягом останніх років.
Так, за період 2020 р. відбувалося зростання доходу (виручки) від реалізації продукції ,у порівняні з 2019
роком, на 34,5 %. Динаміка розвитку виручки компанії, протягом останніх років, представлена наступним
чином:
тис. грн
2018
Дохід (виручка) від реалізації продукції, у т.ч.

2019

2020

395 181

293 329

395 257

181 990

158 263

236 408

зерносушарки

38 341

23 752

30 731

транспортне обладнання

93 317

74 286

60 636

3 985

2 240

4 364

77 548

34 788

40 760

86 825

51 893

95 394

22%

18%

24%

силоси

сепаратори
інше
Валовий прибуток
Рівень валового прибутку
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3. Ліквідність та зобов’язання
ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ
Основні фінансові інструменти Компанії включають кредити і позики, грошові кошти та їх еквіваленти.
Крім цього Компанія має різні інші фінансові інструменти, такі як торгова та інша дебіторська і
кредиторська заборгованості, що виникають внаслідок безпосередньої діяльності Компанії.
Політика Компанії полягає в тому, щоб не вступати в торгові угоди з фінансовими інструментами.
Загальна програма Компанії з управління ризиками концентрується на непередбачуваності та
неефективності українських фінансових ринків, і спрямована на мінімізацію потенційного негативного
впливу на фінансовий стан Компанії.
Категорії фінансових інструментів
На звітні дати фінансові інструменти представлені таким чином: ( тис. грн.)
31.12.2019

31.12.2020

20
23
1 947
2 998

20
22 723
836
18 680

4 166
32 956
14 089
15 000

2 934
14 997
16 071
45 756

• ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
Довгострокова дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Інша поточна дебіторська заборгованість
Гроші та їх еквіваленти
• ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Довгострокові кредити банків
Короткострокові кредити банків,
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги,
Інші поточні зобов'язання за винятком податкового кредиту

Деякі довгострокові та короткострокові кредитні угоди містять фінансові та нефінансові умови по
відношенню до компанії.
Ці умови передбачають собою обмеження щодо певних операцій та інші обмеження.
Компанія вважає, що всі умови кредитних угод було виконано.
Використовуючи фінансові інструменти, Компанія зазнає впливу таких фінансових ризиків,як: кредитний
ризик, ризик ліквідності та ринковий ризик.
• ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
зобов’язання
На звітні дати поточні
(тис. грн.)

і

забезпечення,

Аванси покупців
Заборгованість по податках і обов'язкових платежів
Поточні забезпечення

•

представлені

наступним

31.12.19
42 618
203
4 758

чином:

31.12.20
173 096
2 865
11 529

ОПЛАТА ПРАЦІ

Виплата основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат
здійснюється відповідно до законодавства України щодо оплати праці.

•

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗА ПЕНСІЙНИМИ ВИПЛАТАМИ
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Розрахунок зобов'язань за пенсійними виплатами вимагає від менеджменту Компанії використання
щорічних суджень і припущень про майбутні зміни в сумі винагороди, зміни в розмірах пенсій, рівні
інфляції, курсах обміну тощо.
Компанія здійснює сплату до бюджету єдиного соціального внеску, визначеного згідно встановлених
ставок від суми нарахованої заробітної плати працівників ПрАТ «Карлівський машинобудівний завод».
За 2019 р. сума виплат єдиного соціального внеску склала 13 980 тис. грн.
За 2020 р. сума виплат єдиного соціального внеску склала 16 381 тис. грн.
Компанія також має юридичне зобов'язання компенсувати Пенсійному фонду України суму додаткових
пенсій, що виплачуються певним категоріям теперішніх та колишніх співробітників, а саме:
•

•

компенсує витрати на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пункту другого
Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
«в частині пенсій, призначених відповідно до пунктів «б»-«з» статті 13 Закону України «Про
пенсійне забезпечення»;
компенсує витрати на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пункту другого
Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
«в частині пенсій, призначених відповідно до пункту «а» статті 13 Закону України «Про пенсійне
забезпечення».

У 2019 році виплати поширюються на 34 особи. Загальна сума виплат по вказаних зобов'язаннях за 2019
р. становить 377 тис. грн.
У 2020 році виплати поширюються на 20 осіб. Загальна сума виплат по вказаних зобов'язаннях за 2020
р. склала 429 тис. грн.
•

ПОКАЗНИКИ ЛІКВІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ

2

На початок
звітного періоду
3

На кінець
звітного періоду
4

1. Коефіцієнт поточної ліквідності

Кп

1,29

1,22

-0,07

2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Кал

0,03

0,08

0,05

3.Чистий оборотний капітал, тис. грн

ЧОК

19 968,00

24 870,00

4902,00

4. Коефіцієнт оборотність сукупних
активів
5. Коефіцієнт рентабельності активів

Коб.а
ROA

1,57
0,23

1,84
0,24

0,27
0,01

7. показник фондовіддачі

К фо

7,4

10,2

2,8

Показник
1

Динаміка
5

Представлений аналіз ліквідності та ділової активності Компанії, показує позитивну динаміку
розвитку, досягнення Компанією поставлених цілей в натуральному і вартісному вираженні,
ефективне використанні економічного потенціалу, розширенні ринків збуту своєї продукції.
Детальна інформація про фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2020 року, її фінансові результати
і грошові потоки за рік, розкрита в Звіті щодо аудиту фінансової звітності ПАТ « Карлівський
машинобудівний завод», та розміщена на сайті компанії https://kmzindustries.ua

• Екологічні аспекти
www.kmzindustries.ua
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Компанія має в наявності Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами викидів.
За 2020 рік сплачено податків до бюджету по ресурсних платежам в розмірі 992,2 тис. грн.

4. Соціальні аспекти та кадрова політика
У 2020 році KMZ Industries відзначив своє 160-річчя, ми підприємство зі своєю історією і своїми
традиціями, тримаємо лідируючі позиції роботодавця Полтавської області. Компанія є одним з провідних
роботодавців регіону, забезпечує населення Карлівщини та інших регіонів України робочими місцями.
Станом на 31 грудня 2020 року підприємство налічувало 509 працівників, серед яких 33% керівні посади
займають жінки .
В KMZ Industries цінують кожного члена команди, тому що ми розуміємо, що головна цінність бізнесу
– це її співробітники. Про що свідчить лояльність наших працівників, адже на заводі працюють трудові
династії.
Компанія надає можливості особистісного та кар’єрного зростання. Тут
працюють справжні
професіонали своєї справи, які з задоволення діляться своїми досвідом з колегами. Окрім конкурентного
рівня заробітної плати на підприємстві проводяться матеріальні та нематеріальні мотиваційні заходи.
Всі співробітники соціально захищені, адже трудові відносини оформлюються виключно відповідно до
чинного законодавства.
•

ОХОРОНА ПРАЦІ

На підприємстві приділяється особливу увага створенню комфортних та безпечних робочих місць.
Служба з охорони праці KMZ Industries здійснює всі необхідні заходи щодо створення безпечних умов на
виробництві. Відповідальні посадові особи за охорону праці в підрозділах пройшли навчання і мають
посвідчення, на заводі діють комісії з періодичної перевірки знань з охорони праці, слідкують, щоб
співробітники вчасно та в повному обсязі проходили інструктажі з охорони праці та техніки безпеки.
На підприємстві регулярно проводиться атестація робочих місць за умовами праці, визначається
наявність шкідливих виробничих факторів. За результатами якої працівникам, які зайняті на роботах з
особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, виконуються передбачені законодавством
пенсійні виплати.
Працівники забезпечуються необхідним спецодягом, спецвзуттям та ЗІЗ згідно норм; усі роботи
підвищеної небезпеки виконуються за нарядами-допусками.
Слідуючи рекомендаціям чинного законодавства всі працівники при прийомі на роботу проходять
первинні медичні огляди, а в подальшому ї періодичні. На території заводу діє медпункт, працівники
допускаються до роботи лише із задовільним станом здоров’я.
Забезпечується проходження тестування на COVID-19 працівникам підприємства, які мають ознаки
захворювання на COVID-19, за їх особистим бажанням.

•

ПІДТРИМКА МОЛОДІ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ІСНУЮЧИХ КАДРІВ

Компанія приділяє особливу увагу підвищенню якості професійної підготовки фахівців.
Так, протягом 2020 року 30 студент пройшов практику в ПрАТ «Карлівський машинобудівний завод»,
серед практикантів були студенти:
• Професійно-технічного училища №50 м. Карлівка;
• Полтавської державної аграрної академії.
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Працівники KMZ Industries, отримують додаткові робітничі професії, що дозволяє підвищувати
кадровий потенціал підприємства.
. Так, в 2020 році працівники здобули даткові професії: машиніст кранів, стропальник, машиніст
компресорних установок, водій навантажувача, штампувальник (холодно штампувальні роботи),
налагоджувальник холодно штампувального устаткування та ін.
За результатами навчання та рішенням кваліфікаційної комісії підприємства проводиться підвищення
розрядів та кваліфікацій.
Усього за 2020 рік було охоплено професійним навчанням 141 особа, із них проведено підвищення
розрядів та кваліфікації 7 робітникам, 132 особи отримали нові робітничі професії, 2 осіб пройшли
перепідготовку.

•

ВНУТРІШНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

KMZ Industries досягає високих результатів в своїй діяльності завдяки ефективно налагодженим
комунікаціям в середині компанії.
Тут працює справжня команда, панує сприятливий мікроклімат в колективі, відсутня дискримінація за
статтю, національністю та віросповіданням.
У KMZ Industries діє активна кадрова політика, докладаються зусилля для створення
високопродуктивного та згуртованого колективу, який здатний своєчасно та якісно реагувати на зміни, що
відбуваються на ринку.
На підприємстві проводиться розширення штату працівників, що забезпечує створення нових робочих
місць. Детальна інформація щодо відкритих актуальних вакансій розміщена на сайті компанії за
посиланням https://kmzindustries.ua/ua/careers
Компанія не допускає жодного прояву щодо порушення норм законодавства та міжособистісних
взаємовідносин.
Співробітники компанії активно беруть участь у просуванні як самої компанії, так і її продукції. Так,
наприклад, була створена серія відеороликів за участю працівників компанії. Перелік посилань на ролики
на нашому YouTube-каналі нижче:
• Роман Жолонко, бригадир ліній Bradbury, оператор автоматичних та полу автоматичних ліній:
https://youtu.be/KlpJ3OpxVlY

•

Сергій Шевченко, провідний інженер-конструктор: https://youtu.be/dtGPPTiSR-E
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•

Юрій Дібрівний, свердлувальник: https://youtu.be/qknkIzkNKKw

Співробітники активно приймають участь у фотосесіях для просування продукції заводу:

Детальна інформація щодо кадрової політики та соціальних аспектів розміщена на сайти компанії за
посиланням https://kmzindustries.ua/ua/careers
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5. Ризики
Компанія у своїй діяльності наражається на такі види ризику:
•
•
•
•
•

кредитний ризик;
ризик ліквідності;
ринковий ризик;
ризик відсоткової ставки;
управління капіталом.

Загальна програма Компанії з управління ризиками концентрується на непередбачуваності та
неефективності українських фінансових ринків, і спрямована на мінімізацію потенційного негативного
впливу на фінансовий стан Компанії.
Концентрація ризику виникає, коли декілька контрагентів здійснюють схожі види господарськоекономічної діяльності, ведуть діяльність в одному географічному регіоні або мають схожі географічні
характеристики, які призводять до того, що зміни економічних, політичних та інших умов однаковим чином
впливають на здатність даних контрагентів виконати боргові зобов'язання.

•

КРЕДИТНИЙ РИЗИК

Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фінансовими
інструментами або за контрактом, що може призвести до фінансових збитків. Фінансові інструменти, які
потенційно можуть призвести до виникнення концентрації кредитного ризику в основному складаються з
грошових коштів та дебіторської заборгованості.
Компанія утримує грошові кошти та їх еквіваленти у різних фінансових установах. Керівництво здійснює
періодичну оцінку кредитоспроможності цих фінансових установ. Максимальний розмір кредитного
ризику, пов’язаного з грошовими коштами та їх еквівалентами, обмежується балансовою вартістю цих
інструментів.
Концентрація кредитного ризику Компанії, пов’язаного з дебіторською заборгованістю з боку агентів,
обмежується завдяки великій кількості агентів. Розмір кредитного ризику контролюється та аналізується
у кожному окремому випадку..

•

РИЗИК ЛІКВІДНОСТІ

Ризик того, що компанія зіштовхнеться з труднощами при врегулюванні фінансових зобов'язань,
наприклад, якщо фінансове зобов'язання необхідно врегулювати, а у боржника немає достатньої
кількості грошових коштів для здійснення платежу, і він не в змозі отримати інший вид позики для
рефінансування.
Зазвичай компанія забезпечує наявність грошових коштів, доступних на першу вимогу, в обсязі,
достатньому для покриття очікуваних операційних витрат протягом 30 днів. При цьому не враховується
потенційний вплив виняткових обставин, виникнення яких не можна було обґрунтовано передбачити,
наприклад, стихійних лих, військових дій.

•

РИНКОВИЙ РИЗИК

Ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки за фінансовими інструментами будуть
коливатися в результаті зміни ринкових цін. Ринковий ризик може бути викликаний зміною курсів
іноземних валют, якщо дебіторська і кредиторська заборгованість виражені у валюті, відмінній від
функціональної валюти, якою є українська гривня., або зобов'язання має змінну процентну ставку.
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•

РИЗИК ВІДСОТКОВОЇ СТАВКИ

Зміни відсоткових ставок впливають, головним чином, на кредити та позики, змінюючи або їх справедливу
вартість (кредити за фіксованими процентними ставками), або майбутні грошові потоки (кредити за
плаваючими процентними ставками).
Політика Компанії щодо управління відсотковим ризиком полягає в отриманні позик як за фіксованими,
так і за плаваючими відсотковими ставками. Під час отримання нових кредитів чи позик управлінський
персонал приймає рішення виходячи з того, яка саме відсоткова ставка - фіксована чи плаваюча - буде,
на його думку, більш вигідною для Компанії протягом очікуваного періоду до строку погашення
заборгованості.
Станом на 31грудня 2019-2020 років Компанія не мала позик з плаваючими відсотковими ставками.

•

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ

Менеджмент компанії розглядає акціонерний капітал і позики як основне джерело фінансування.
Головною метою управління капіталом є підтримка достатньої кредитоспроможності та забезпеченості
власними коштами з метою збереження можливості компанії продовжувати свою діяльність. Управління
ризиком капіталу головним чином стосується виконання вимог українського законодавства.

6. Фінансові інвестиції
Компанії належить дочірня компанія «Торгова фірма «Зося», основним видом діяльності якої є: роздрібна
торгівля будматеріалами, побутовою хімією, постільною білизною та посудом.
Найменування

Країна
реєстрації

Дата
реєстрації

Частка володіння
на 31 грудня
2019 р.

Частка володіння
на 31 грудня
2019 р.

Україна

30.09.1996

100%

100%

Торгова фірма «Зося»
Дочірнє підприємство ПрАТ
«Карлівський машинобудівний
завод»

7. Корпоративне управління
Детальна інформація щодо корпоративного управління розміщена на сайті Міністерства юстиції України
за посиланням https://usr.minjust.gov.ua

8. Дослідження та інновації, перспективи розвитку
KMZ Industries стрімко розвивається у тісній взаємодії з власником компанії – найбільшою інвестиційною
компанією України – Dragon Capital, яка виступає гарантом надійності KMZ Industries як ділового
партнера. Компанія дотримується у реалізації проєктів світових стандартів та націлена на
масштабування бізнесу.

•

Впровадження нових розробок та модифікацій

Кожного року проводяться дослідження щодо покращення існуючої продукції заводу та випуску нових
розробок. У 2020 році було впроваджено 2 нові розробки:
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•
•

Була розроблена нова система повітрярозподілу, яка допомагає уникнути залипання та
зависання зерна у силосах. Детальніше за посиланням.
Була розроблена норія з продуктивністю 250 т/год. Крім того, продуктивність норії підтверджена
Протоколом державних приймальних випробувань №05-01-2020, який ми отримали від
Харківської філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Детальніше за посиланням.

Детальна інформація щодо досліджень, інноваційної діяльності та розробок, які проводяться компанією,
перспектив розвитку розміщена на сайти компанії за посиланням https://kmzindustries.ua

•

Модернізація виробництва

У 2020 рокі завод продовжив заплановану у 2019 році модернізацію виробничих потужносте.

•

Розвиток нових напрямків діяльності

У 2020 році продовжився активний розвиток напрямку автоматизації елеваторного обладнання, а саме
відбувся реліз системи технічного обслуговування та ремонту (ТОіР). Даний програмний модуль є
частиною ПЗ для автоматизації елеваторів. Система дозволяє діагностувати вузли та стежити за
технічним станом обладнання (детальніше – за посиланням).

•

Співпраця із фінансовими партнерами

Хто, як не аграрії, знають, що постійний рух – це запорука успіху. KMZ Industries як виробник елеваторного
обладнання, у силосах якого зберігається понад 7 мільйонів тонн зерна, розуміє потреби українських
аграріїв. Ми постійно шукаємо та знаходимо можливості допомогти елеваторникам будувати нові об'єкти
та розширювати існуючі.
У 2020 році перелік банків – фінансових партнерів KMZ Industries – із якими підписано партнерські
програми фінансування елеваторного обладнання на умовах знижених відсоткових ставок – склав 8
банків.
При купівлі елеваторного обладнання KMZ Industries аграрії можуть розраховувати на підтримку:

9. Співпраця із замовниками
Працювати із замовником – це не лише поставляти обладнання. Співпраця «win-win» – це розпочати
роботу ще на стадії ескізного проєкту. Саме у такому випадку врахуються всі потреби та вимоги клієнта.
Саме тоді підбирається найкраще обладнання за співвідношенням «функціональність – ціна – якість».
Будувати довгострокові партнерські відносини – головна ціль KMZ Industries у роботі з клієнтами. І ми
пишаємось нашими проєктами. Із відгуками наших клієнтів можна ознайомитися на нашому сайті за
посиланням https://kmzindustries.ua/ua/about-kompany/vidguki-pro-kmz-industries
Замовники із задоволенням надають відгуки і у видеоформаті, або у форматі кейсів:

•

Про впровадження KMZ Industries комплексної автоматизації на потужностях елеватора ТОВ
«УІФК-Агро» розповідає керівник елеватора Дітріх Трайс. Читати за посиланням
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•

Переглянути відеовідгуки про нашу співпрацю з компанією ТОВ «Савранський завод
продовольчих товарів» Агрохолдинг «Агрейн» можна на нашому YouTube-каналі за
посиланням https://youtu.be/NnZmUE-R3sk

•

Переглянути відеовідгуки про нашу співпрацю з компанією ТОВ «Промінь» можна на нашому
YouTube-каналі за посиланням https://youtu.be/4r5FphoTrKM
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Генеральний директор ПрАТ «КМЗ»
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В.М. Калашник
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