Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал

12. Опис бізнесу

 Важливі події розвитку
Стисла історія підприємства, важливі події його розвитку
ПАТ "Завод МГТ" - підприємство по виробництву малогабаритних трансформаторiв. Метою створення пiдприємства було забезпечення попиту мiнiстерства енергетики у трансформаторах потужнiстю вiд 25 до 630 кВА. Необхiднiсть виробництва цiєї продукцiї виникла на початку 1991 року. Найбiльш зацiкавленним у вiтчизняному виробництвi цих трансформаторiв було Мiненерго, зокрема виробничо-енергетичне об`єднання "Днiпроенерго". ВЕО "Днiпроенерго" пiдписало угоду намiрiв з виробничим об`єднанням "Запорiжтрансформатор" про створення такого виробництва на площi головного заводу ВО "ЗТР". Тому було прийнято рiшення про передачу пiд це пiдприємство добудови  до трансформаторного цеху №2 ВО "ЗТР", будiвництво якої на той час було завершене.
18 квітня в 1991 році Виконавчим комітетом Ленінської народної Ради народних депутатів м. Запоріжжя було зареєстровано державне мале підприємство по виробництву малогабаритних трансформаторів  МП «МГТ».  Засновники цього пiдприємства ВО "ЗТР" та ВЕО "Днiпроенерго" зробили внесок у статутний фонд у виглядi грошових коштiв та виробничого примiщення та обладнання, що забезпечило можливiсть у найкоротшi строки почати  виробництво трансформаторiв I - II габаритiв, якi ранiше не випускались в Українi.
03.05.1993 року рішенням виконавчого комітета Ленінської  народної Ради  м. Запоріжжя №117/14 підприємство було перереєстроване в державне підприємство з виробництва малогабаритних трансформаторів
В червнi 1995 року державне пiдприємство "Завод МГТ" у процесi приватизацiї було перетворене у вiдкрите акцiонерне товариство "Завод МГТ".
У квітні 2011 року на Загальних зборах акціонерів прийнято рішення про перейменування підприємства в публічне акціонерне товариство «Завод МГТ».
              За 20 років плідної праці, інноваційних рішень, маневреності, гнучкості і якості у виконанні вимог замовника підприємству вдалося закріпити свої позиції на ринку, сформувати репутацію надійного виробника в своєму сегменті. «Завод МГТ» написав свою історію завдяки високоякісної продукції, професійного колективу, вкладу підприємства у розвиток трансформаторобудування. 


Інформація про організаційну структуру емітента
У 1998 році відбулися перші Загальні збори акціонерів на яких було затверджено Статут ПАТ "Завод малогабаритних трансформаторів" та були обрані керівні та виконавчі органи. Після ціх зборів кожного року проводяться загальні збори акціонерів на яких затверджуються звіти всіх органів Товариства.
Органами управління на кінець 2011 року в Товаристві  є:
Загальні збори акціонерів - Вищий орган Товариства;
Наглядова рада - орган, що представляє інтереси акціонерів Товариства, контролює та регулює діяльність Генерального директора в період між Загальними зборами акціонерів Товариства;
Генеральний директор – одноособовий виконавчий орган Товариства, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства;
Ревізійна комісія - контролюючий орган Товариства, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Генерального директора Товариства.
Посадовими особами органів управління Товариства є: Голова та інші члени Наглядової ради Товариства, Генеральний директор, Заступник директора з економіки - головний бухгалтер, Голова Ревізійної комісії, члени Ревізійної комісії. Кожний із перелічених органів управління Товариства, окрім Генерального директора, створюється та діє згідно з відповідним Положенням, затвердженим Загальними зборами акціонерів Товариства.

На підприємстві діє прямолінейна структура управління.
ПАТ "Завод МГТ" не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. 
У 2011 році ПАТ "Завод МГТ" мало наступну організаційну структуру:
Керівником товариства є Генеральний директор.
Генеральному директору підпорядковуються наступні керівникі за функціями управління, а саме:
- Головний інженер;
- Заступник директора з економіки- головний бухгалтер;
- Заступник директора з виробництва;
- Начальник відділу продаж;
-  Начальник відділу охорони праці.
 Головному  інженеру підпорядковуються наступні керівникі та відділи:
- відділ головного конструктора;
- енергомеханічна служба;
-  випробувальна станція-начальник служби якості-головний метролог;
- архів;
- автотранспортна ділянка.
Заступнику директора з виробництва підпорядковуються:
-виробниче-диспетчерське бюро;
-ділянка трансформаторів;
-ділянка металоконструкцій.

Пропозиції щодо реорганізації збоку третіх осіб
Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом 2011 року до Товариства не надходило.
Опис обраної облікової політики
Опис обраної облікової політики
Згiдно з наказом Голови Правлiння з 01.07.2000р. ПАТ "Завод МГТ" перейшло на використання нового плану рахункiв бухгалтерського облiку. Згiдно цього наказу бухгалтерiя підприємства та iншi пiдроздiли здiйснили усi необхiднi заходи для формування вступного сальдо на рахунок плану, що затверджено наказом МФУ №291 вiд 30.09.1999р. та подальшого ведення облiку та складання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до дiючих Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Бухгалтерський  облiк виконується iз застосуванням обчислювальної технiки.
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства складається з 
- Форми № 1 "Баланс" 
- Форми № 2 "Звiт про фiнансовi результати" 
- Форми № 3 "Звiт про рух грошових коштiв" 
- Форми № 4 "Звiт про власний капiтал" 
- Форма № 5 "Примiтки до рiчної звiтностi". 
Звiтнiсть складено у нацiональнiй валютi - гривня, активи балансу визначенi по первiснiй вартостi. 

Облiк основних засобiв, нематерiальних активiв. 
Основнi засоби вiдображено в облiку за їх фактичними витратами на придбання, доставку, монтаж, встановлення, спорудження та виготовлення. До основних засобів відносити матеріальні активи , строк корисного використання яких більше року і первісною  вартістю понад 1000 грн. 
При нарахуванні амортизації застосовувались наступні методи амортизації:
-для технологічного обладнання, офісного обладнання - прямолінейний метод;
-для вантажних та легковіх автомобілів - прямолінейний  метод.
 Переоцiнка основних засобiв протягом року не проводилась.  
Матерiальнi активи зi строком використання бiльше одного року та вартiстю меньше нiж 1000 грн. облiковувались як малоцiннi необоротнi активи. Для малоцінних необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів амортизація нараховується - у розмірі 100% іх первінної вартості у першому місяці експлуатації таких активів.

Облiк грошових коштiв. 
Грошовi кошти включають суми грошей у касi, на поточних рахунках Товариства i суми в iноземних валютах, перерахованих за курсом НБУ. Залишки iноземної валюти на поточному рахунку на кiнець звiтного перiоду перераховуються за офiцiйним курсом НБУ, який дiє на останнiй день звiтного перiоду. 

Облiк запасiв. 
Стаття "Запаси" включає сировину та матерiали, паливо, запаснi частини, незавершене виробництво, тару, готову продукцiю на складах. Облiк запасiв ведеться за собiвартiстю. Собiвартiсть одиницi запасiв включає витрати на придбання та доставку, виготовлення та зберiгання. 
При відпуску запасів у виробництво, продажу чі іншому вибутті застосовується такий метод метод оцінки запасів, як метод ФІФО. При вибутті готової продукції застосовується метод ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів.  Переоцiнка лишкiв запасiв протягом року не проводилась. 
Вартiсть незавершенного виробництва складається з прямих та загально-виробничих витрат. 
Готова продукцiя в облiку вiдображається за виробничою собiвартiстю. 
Готову продукцію, товари та виробничі запаси відвантажені, але перехід прав власності по яким ще не настав, враховуються на окремих субрахунках.

Облiк дебiторської заборгованностi. 
Дебiторська заборгованнiсть за роботи, послуги вiдображена за вартiстю реалiзацiї. Резерв безнадiйної заборгованностi пiдприємством у звiтному роцi не нараховувався. 


Текст аудиторського висновку
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності
Публічного акціонерного товариства
" Завод малогабаритних трансформаторів "

Акціонерам  
та керівництву ПАТ " Завод малогабаритних трансформаторів "

Основні відомості про емітента:
1. Повна назва	Публічне акціонерне товариство «Завод малогабаритних трансформаторів»
2. Код ЄДРПОУ	13604900
3. Місцезнаходження	Україна, 69600, м. Запоріжжя, вул. Дніпропетровське шосе, 3
4. Дата первинної державної
 реєстрації	26.06.1995 р.

	Опис аудиторської перевірки:
	Відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі – МСА), Рішення ДКЦПФР № 1360 від 29.09.2011 р. ми провели аудиторську перевірку фінансових звітів Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» (надалі - Товариство), що додається,  яка включає: Баланс (форма № 1) станом на 31.12.2011 р.; Звіт про фінансові результати (форма № 2) за 2011 рік, Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) за 2011 рік, Звіт про власний капітал (форма № 4) за 2011 рік та Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) за 2011 рік.
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО).
На Загальних зборах (протокол № 16 від 06.04.2011 р.) прийнято рішення змінити назву Товариства «Відкрите акціонерне товариство «Завод малогабаритних трансформаторів» на «Публічне акціонерне товариство «Завод малогабаритних трансформаторів».
На підставі прийнятого рішення були внесені відповідні зміни до Статуту Товариства, які зареєстровані виконавчим комітетом Запорізької міської ради 08.04.2011 р. № 11031050016000767.
Бухгалтерський облік в Товаристві базується на принципах єдиної журнально-ордерної форми обліку з максимальною централізацією облiково-обчислювальних робіт з використанням комп’ютерних програм. Органiзацiя i методологiя бухгалтерського обліку в Товаристві вiдповiдає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. №996-ХIУ, затвердженим П(С)БО та iншим нормативним документам з питань органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi. 
Для ведення бухгалтерського обліку Товариством застосовується план рахунків, затверджений наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291.
Обрана Товариством облікова політика, яка обумовлена в наказі від 04.01.2010 р. № 1 (з урахуванням змін, внесених наказом № 3/1 від 05.01.2011 р.), була протягом року незміною. Внесення змін до наказу «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства»  було обумовлено змінами у податковому законодавстві.
Фiнансова звiтнiсть Товариства складена з припущенням подальшого безперервного функціонування в нацiональнiй валюті України - гривні.

Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне подання фінансових звітів:
	Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання  і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до П(С)БО та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

	Відповідальність аудитора:
	Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі  результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до МСА. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання  аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить  суттєвих викривлень.
	Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання  аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження  аудитора, включаючи оцінку  ризиків  суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються  складання та достовірного подання  Товариством фінансової звітності, з метою  розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності  внутрішнього контролю Товариства. Аудит включає також  оцінку відповідності  використаних  облікових політик,  прийнятність облікових оцінок, виконаних  управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.
Розмiр суттєвостi з Товариством не обумовлювався, тому визначався по вiдношенню до виявлених пiд час аудиту вiдхилень згiдно професiйної думки аудитора. 
У зв`язку з тим, що згідно з умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитор не несе вiдповiдальностi за аудит податкового обліку.
	 Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення модифікованої аудиторської  думки.

	Підстава для висловлення умовно-позитивної думки»:
Оскільки договір про здійснення аудиторської перевірки був укладений після дати Балансу, ми не приймали участь в iнвентаризацiї матеріальних активів Товариства. Відповідно ми не мали  змоги визначити, чи була потреба в будь-яких коригуваннях  основних засобів та запасів  Товариства.
МСА вимагають від нас оцінити чи є обґрунтованими оцінки, у тому числі облікові оцінки за справедливою вартістю. У зв’язку з тим, що Товариством переоцінка основних засобів, можливість якої передбачена П(С)БО 7 «Основні засоби», не здійснювалася. Відповідно до пункту 7 П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», та з метою реалізації принципу обачності до підсумку балансу включається поточна дебіторська заборгованість по чистій реалізаційній вартості, тобто за вирахування резерву сумнівних боргів. Товариством резерв сумнівних боргів не створювався. Відповідно до п. 13 П(С)БО 11 «Зобов`язання», п. 23 П(С)БО 16 «Витрати», п. 7 П(С)БО 26 «Виплати працівникам», та з метою реалізації принципу обачності оплата відпусток (як виплати за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню) визнається зобов`язанням через створення забезпечення з визнанням витрат у звітному періоді. Товариством забезпечення на виплату відпусток працівникам не створювалося.
У зв’язку з цим не мали можливості оцінити, чи є обґрунтованими або викривленими облікові оцінки, у тому числі облікові оцінки за справедливою вартістю, у фінансовій звітності  у контексті  застосовної концептуальної основи фінансової звітності. Відповідно ми не мали змоги визначити чи була потреба в коригуванні вартості основних засобів, дебіторської заборгованості  та  фінансового результату Товариства.
	У той же час вважаємо, що  зазначені викривлення не є всеохоплюючими для фінансової звітності Товариства.

Умовно-позитивна думка:
	На нашу думку, за винятком впливу питань,  про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах  фінансовий стан ПАТ «Завод малогабаритних трансформаторів» станом на 31.12.2011 року, та його фінансові результати і рух грошових коштів за 2011 рік, відповідно до П(С)БО. 

Додаткова інформація

Активи Товариства
Активи Товариства у бухгалтерському обліку, на нашу думку, класифіковано та оцінено відповідно до П(С)БО. Оцінка активів, за винятком впливу питань,  про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», достовірно визначена й очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов`язаних з їх використанням. Зміст і форма балансу Товариства відповідає П(С)БО 2 «Баланс».
Залишки товарно-матеріальних цінностей, необоротних активів та зобов’язань на  кінець звітного періоду підтверджені даними інвентаризації.

Облік нематеріальних активів відповідає вимогам П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». У той же час на бухгалтерському рахунку 127  «Інші нематеріальні активи» на початок та на кінець звітного року відображені нематеріальні активи з нульовою залишковою вартістю, що не відповідає поняттю «актив», наведеному у П(С)БО 2 «Баланс». Первісна вартість нематеріальних активів становить 24 тис. грн., що не впливає суттєво  на фінансову звiтнiсть та стан справ в цілому.
За рік нематеріальні активі не надходили.

Протягом 2011 року Товариством спрямовано коштів на капітальні інвестиції на суму   588 тис. грн., у т.ч. на:
- придбання (виготовлення) основних засобів 438 тис. грн.
- придбання ( виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	143 тис. грн.
- інші  капітальні інвестиції     7 тис. грн.
Облік основних засобів Товариством ведеться по рахункам, групам та найменуванням об`єктів. 
	За 2011 рік введено в експлуатацію основних засобів на суму 588 тис. грн. у т.ч.
	- машини й обладнання  438 тис. грн.
- інші необоротні матеріальні активи 150 тис. грн.

Основні засоби обліковуються Товариством за первісною вартістю. Вартість повністю амортизованих основних засобів становить 259 тис. грн.
Сума накопиченої амортизації основних засобів станом на 31.12.2011 р. становить 1 545 тис. грн., залишкова вартість – 1 203 тис. грн. Накопичена амортизація становить 56% первісної вартості основних засобів.
Нарахування амортизації основних засобів здійснюється прямолінійним методом, визначеним наказом про облікову політику Товариства. Визначений метод протягом року був незмінним.
На нашу думку, дані фінансової звітності Товариства відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку основних засобів Товариства, наданим для перевірки. Склад основних засобів, достовірність і повнота, а також ступінь розкриття інформації в цілому відповідають вимогам П(С)БО 7 «Основні засоби».

Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2011 р. складає 2 тис. грн., Облік довгострокової дебіторської заборгованості відповідає вимогам П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».

Облік надходження та рух матеріальних цінностей у Товаристві здійснюються на підставі первинних документів у відповідності з П(С)БО 9 "Запаси" за ціною придбання. 
Дооцінка та уцінка запасів у звітному періоді Товариством не здійснювалися.
Списання запасів з балансу здійснювалось з застосуванням методів оцінки вибуття запасів, передбачених П(С)БО 9 "Запаси". Згідно наказу про облікову політику оцінка вибуття запасів здійснюється по методу ФІФО.
	В цілому облік запасів проводився Товариством з урахуванням вимог П(С)БО 9 «Запаси».

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображається в балансі Товариства за первісною вартістю. Залишок резерву сумнівних боргів на початок звітного року відсутній. Протягом звітного року резерв не створювався, що не відповідає загальному принципу складання фінансової звітності – принципу обачності.
У статті «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» відображена заборгованість покупців, замовників за надані їм продукцію, товари, роботи, послуги. Станом на 31.12.2011 р. у Товариства дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає 1 378 тис. грн.
Дебіторська заборгованість за розрахунками складає станом на 31.12.2011 р. 3 038 тис. грн. у т.ч.:
- з бюджетом 	2 070 тис. грн.
- за виданими авансами  968 тис. грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2011 р. становить 8 тис. грн.

Облік касових операцій Товариство здійснює у відповідності з Положенням «Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» № 637 від 15.12.2004 р. Банківські операції здійснюються у відповідності з Інструкцією «Про безготівкові розрахунки в Україні в національної валюті» № 22 від 21.01.2004 р.
Станом на 31.12.2011 р. Товариство має грошові кошти  в сумі 5 528 тис. грн., що підтверджується даними банківських виписок,  у тому числі:
- в національній валюті - 3 789 тис. грн.;
- в іноземній валюті – 1 739 тис. грн.

У статті "Інші оборотні активи" відображено сальдо по рахунку 643 «Податкові зобов’язання». Станом на 31.12.2011 р. інші оборотні активи складають  474 тис. грн.
У складі витрат майбутніх періодів станом на 31.12.2011 р. обліковуються  витрати на передплату за періодичні видання у сумі 1 тис. грн..
Товариством аналітичний облік витрат майбутніх періодів ведеться  по їх видам.

Зобов`язання Товариства
Визнання, облік і оцінка зобов`язань Товариства, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», здійснюється у відповідності з П(С)БО 11 «Зобов`язання».
В звітному році Товариством не нараховувалося забезпечення виплат для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на виплату відпусток працівникам. Протягом звітного року використаний залишок забезпечення на виплату відпусток працівникам на початок року у сумі 57 тис. грн.

Довгострокові зобов`язання станом на 31.12.11 р. у Товариства відсутні.

Поточні зобов`язання станом на 31.12.2011 р. склали 6 706 тис грн., у т.ч.:
- заборгованість  за товари, роботи, послуги				   686 тис. грн.
- зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів  5 519 тис. грн.
- з бюджетом  144 тис. грн.
- зі страхування	 58 тис. грн.
- з оплати праці    125 тис. грн.
- з учасниками    12 тис. грн.
- інші поточні зобов`язання  162 тис. грн.
Поточні зобов`язання відображені у Балансі за сумою погашення.

Власний капітал Товариства
Власний капітал відображено в Балансі одночасно з відображенням активів і зобов`язань, які призводять до його зміни. Ми вважаємо, що статті першого розділу пасиву Балансу достовірно оцінені і дають правдиве і неупереджене уявлення про власний капітал підприємства та відповідають вимогам П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал».
Статутний капітал, відображений у рядку 300 балансу станом на 31.12.2011 р., складає 789 тис. грн., що відповідає Статуту Товариства.
Статутний фонд Товариства визначається загальною номінальною вартістю випущених акцій. Статутний фонд поділений на  78 916 000 простих іменних акцій номінальною вартістю  0,01 грн. (одна копійка).
Станом на 31.12.2011 р. статутний капітал сплачений повністю.

Власний капітал Товариства складається з:
- статутного капіталу    789 тис. грн.
- резервного капіталу    197 тис. грн.
- нерозподіленого прибутку 	14 148 тис. грн.
У звітному  році не відбулося розподілення прибутку на виплату дивідендів.

Чистий прибуток
У звіті про фінансові результати надано користувачам повну інформацію про доходи, витрати та прибутки від діяльності Товариства за 2011  рік. Звіт про фінансові результати Товариства відповідає П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати». 
За наслідками 2011 року Товариство отримало прибуток у сумі 734 тис. грн., який визначений у відповідності до вимог норм діючого законодавства України і відображений у рядку 220 Звіту про фінансові результати.

Чисті активи
Чисті активи Товариства станом на 31.12.2011 р. складають 15 134 тис. грн., тобто  на     14 345 тис. грн. більше, ніж величина статутного капіталу та відповідає вимогам п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. №435-IV. 
За наслідками 2011 р. чисті активи Товариства у порівнянні з 2010 р. збільшилися на 742 тис. грн. 

Особлива інформація про емітента
	Протягом 2011 року Товариством не приймались рішення щодо:
-	розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% статутного капіталу;
-	про викуп власних акцій;
-	про утворення, припинення його філій, представництв;
-	про припинення діяльності Товариства;
-	зменшення статутного капіталу.
Товариство у 2011 року не отримувало позик або кредитів у сумах, що перевищують 25 відсотків активів Товариства.
Протягом 2011  року відбулися зміни у складі виконавчого органу Товариства.
03.03.2011 року Лазутіну Людмилу Олександрівну звільнено з посади виконуючого обов’язки заступника директора з економіки - головного бухгалтера та призначено на цю посаду Фоменко Наталю Миколаївну.
Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «Завод малогабаритних трансформаторів» 06.04.2011р. (Протокол № 16) відбулися наступні зміни у складі посадових осіб , а саме:
1. Звільнено : 
- з посади Голову Наглядової ради компанію «GRAFTEX LTD» ;
- з посади члена Наглядової ради компанію «TECHNOLUX LTD» ;
- з посади члена Наглядової ради компанію «METROIMPEX LTD» ;
- з посади члена Наглядової ради «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Четвертий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент»;
- з посади члена Наглядової ради ВАТ «Запоріжтрансформатор» ;
- з посади Голови Ревізійної комісії Ніколаєнко Людмилу Іванівну. 
- з посади члена Ревізійної комісії Ткачука Юрія Петровича. 
- з посади члена Ревізійної комісії Линду Світлану Іванівну. 
2. Призначено : 
- на посаду члена Наглядової ради, акціонера Товариства – юридичну особу Вiдкрите акцiонерне товариство «Запорiжтрансформатор»;
- на посаду члена Наглядової ради, акціонера Товариства компанію «Energy Standard Industries Limited»;
- на посаду члена Наглядової ради, акціонера Товариства - компанію «Тregory Holdings Limited»; 
- на посаду члена Ревізійної комісії, акціонера Товариства Ткачука Юрія Петровича;
- на посаду члена Ревізійної комісії, акціонера Товариства Герасименко Ганну Станіславівну;
- на посаду члена Ревізійної комісії, акціонера Товариства Линду Світлану Іванівну. 

У зв’язку з затвердженням 06.04.2011 року Загальними зборами акціонерів статуту Товриства у новій редакції та обранням нового складу Наглядової ради, 26.05.2011р. відбулося її засідання, на якому призначено на посаду Голови Наглядової ради компанію «Tregory Holdings Limited».

У зв’язку з затвердженням 06.04.2011 року Загальними зборами акціонерів статуту Товриства у новій редакції та обранням нового складу Ревізійної комісії, 26.05.2011р. відбулося її засідання, на якому призначено на посаду Голови Ревізійної комісії Герасименко Ганну Станіславівну. 

Згідно повідомлення Товариства станом на 31.12.2011р. зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків акцій, протягом 2011 року не відбулося.

На підставі запитів, надісланих управлінському персоналу, Товариство повідомило, що у 2011 р.:
- не порушувалися справи про банкрутство Товариства та відповідно не виносилися ухвали про його ліквідацію або санацію;
- операції лістінгу (делістінгу) цінних паперів Товариства на фондовому ринку не відбувалися.

Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством  та подається  разом з фінансовою звітністю, на дату складання аудиторського висновку не виявлено.

Пунктом 13 Статуту ПАТ «Завод малогабаритних трансформаторів» (шоста редакція) визначений перелік правочинів, які вважаються значними та рішення щодо вчинення яких приймаються Наглядовою радою або Загальними зборами (щодо правочинів, що перевищують 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства). Протягом звітного року  відповідно  інформації, що надана управлінським персоналом Товариства, значні правочини не укладалися. Протягом 2011 року здійснювалося виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності), укладених у попередніх роках. Предметом таких договорів є поставка ТМЦ, що використовуються у власному виробництві, та реалізація готової продукції.

Товариством не приймався власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління. 
Положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах товариства викладені у Положенні про Наглядову раду ПАТ «Завод малогабаритних трансформаторів» (4 редакція) та Положенні про Ревізійну комісію ПАТ «Завод малогабаритних трансформаторів» (4 редакція). 	Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності у Товариства створена ревізійна комісія у складі 3 особи, яка у своїй діяльності керується Положенням про ревізійну комісію. 
Ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства аудитором не були ідентифіковані.

Основні відомості про аудиторську фірму:
1. Повна назва	Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНСАУДИТ»
2. ЄДРПОУ	34829687
3. Місцезнаходження	69006 м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, б. 9, кв. 19
4. Телефон (факс)	(061) 220-04-28,  220-04-64
5. Свідоцтво про внесення до 	№ 3936, видане на підставі  рішення Аудиторської палати 
Реєстру аудиторських фірм та	України № 171/5 від 19.01.2007 року
аудиторів, які одноособово	чинне до 03.11.2016 року
надають аудиторські послуги 	

Аудиторська перевірка фінансової звітності ПАТ «Завод малогабаритних трансформаторів» проводилася на підставі договору № 203/12  від 26.01.2012 р.
Аудиторська перевірка проведена у період з 01 лютого 2012 року до 15 лютого 2012 року.

Аудитор
Товариства з обмеженою
відповідальністю «АЛЬЯНСАУДИТ»				Андреєва Л.М.
(Сертифікат аудитора Серія А № 005643 виданий
 рішенням Аудиторської палати України № 130 від 25.12.03 р.)
дія якого продовжена до 25.12.2013р. рішенням 
Аудиторської палати України № 195/2 від 30.10.2008р.


Директор 
Товариства з обмеженою
відповідальністю «АЛЬЯНСАУДИТ»				Рубітель О.Ю
(Сертифікат аудитора Серія А № 005648 виданий рішенням
Аудиторської палати України № 130 від 25.12.2003 р.)
дія якого продовжена до 25.12.2013р. рішенням 
Аудиторської палати України № 195/2 від 30.10.2008р.



Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент
Основна продукцiя, що виробляє пiдприємство, це трансформатори силовi потужнiстю 10 - 1000 кВА. Виробництво не залежить вiд сезонних змiн.
За  2011 рік ПАТ «Завод МГТ» було виготовлено 1269 трансформаторів потужностю 403 тис. кВА., в порівнянні з 2010 роком 1454  трансформатора потужностю 277 тис. кВА.
 Основні замовники – це підприємства енергетичної галузі східних областей України та підприємства закордонних держав. 23 % загального обсягу реалізації складає експорт.
 Основними джерелами сировини є вiтчизняна сировина та комплектуючi. Цiни на сировину мають постiйну тенденцiю збiльшення. Основні постачальники за основними видами сировини та комплектуючіх: 
-ПАТ "ЗТР", придбано сировини та комплектуючіх за 2011 рік  на суму 37 млн.505 тис. грн.;
-ПАТ "ЗКЗ", придбано сировини за 2011 рік на суму 6 млн. 167 тис. грн.;
-ТОВ "МД Істейд", придбано сировини за 2011 рік на суму 1 млн. 888 тис. грн.;
              -ТОВ "Нія", придбано сировини за 2011 рік на суму  831 тис. грн. 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років
За останні п’ять років ПАТ «Завод МГТ» були придбані та модернізовані основні засоби  в тому числі:	У 2007р. на суму 107,8 тис.грн.:
Будівель та споруд  - 49,7 тис.грн.
Машин та обладнання – 26,3 тис.грн.
Інструментів та приладів – 15,0 тис.грн.
Малоцінних необоротних активів – 14,6 тис.грн.
Бібліотечних фондів – 0,5 тис.грн.
Нематеріальні активи – 1,7 тис.грн.
Основні відчудження: 2007р. – продаж прибудови до корпусу та кімнати, що мали остаточну вартість 936,8 тис.грн.
	У 2008р. на суму 532,2 тис.грн.:
Ремонт орендованих приміщень- 156,3 тис.грн.
Траспортних засобів – 178,0 тис.грн.
Машин та обладнання – 70,4 тис.грн.
Інструментів та приладів – 110,3 тис.грн.
Малоцінних необоротних активів – 17,1 тис.грн.
Бібліотечних фондів – 0,1 тис.грн.
Основні придбання: 2008р. – автомобіль Фольксаген Пассат на суму 178 тис.грн.
Основні відчудження: 2008р. – автомобіль Шкода Октавія залишкової вартості 17,3 тис.грн.
У 2009р. на суму 300,0 тис.грн.:
Машин та обладнання – 68,0 тис.грн.
Інструментів та приладів – 6,0 тис.грн.
Малоцінних необоротних активів – 226,0 тис.грн.
Основні придбання: 2009р. – ремонт орендованих приміщень 171,5 тис. грн.
Основні відчудження: 2009р. – малоцінні необоротні матеріальні активи 6,0 тис.грн.
Протягом 2010 року Товариством спрямовано коштів на капітальні інвестиції на суму 78 тис. грн., у т.ч. на:
- придбання (виготовлення) основних засобів 74 тис. грн.
- інші  капітальні інвестиції   4 тис. грн.
Станом на 31.12.2010р. залишок по  незавершеному будівництву  відсутній. 
Облік основних засобів Товариством ведеться по рахункам, групам та найменуванням об`єктів. 
	За 2010 рік введено в експлуатацію основних засобів на суму 87 тис. грн. у т.ч.
	- машини й обладнання 	69 тис. грн.
	- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 13 тис. грн.
	- малоцінні необоротні матеріальні активи   5 тис. грн.
Вибуло протягом року основних засобів на 2 тис. грн.  
Протягом 2011 року Товариством спрямовано коштів на капітальні інвестиції на суму 588 тис. грн., у т.ч. на:
- придбання (виготовлення) основних засобів 438 тис. грн.
- інші  капітальні інвестиції   150 тис. грн.
Станом на 31.12.2011р. залишок по  незавершеному будівництву  відсутній. 
Облік основних засобів Товариством ведеться по рахункам, групам та найменуванням об`єктів. 
	За 2011 рік введено в експлуатацію основних засобів на суму 588 тис. грн. у т.ч.
	- машини й обладнання 	438 тис. грн.
	- інши основні засоби   150 тис. грн.
	Вибуло протягом року основних засобів на 42 тис. грн.  


Інформація про основні засоби емітента
Залишкова вартість основних виробничих фондів підприємства на кінець звітного періоду складає 809 тис. грн 
За даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.11 р. на балансі обліковуються наступні основні засобі та інші необоротні матеріальні активи:
- будинки, споруди та передавальні пристрої 12 тис. грн.
- машини та обладнання 1723 тис. грн.
- транспортні засоби  241 тис. грн.
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 182 тис. грн.
- бібліотечні фонди  1 тис. грн.
- малоцінні необоротні матеріальні активи 70 тис. грн.
- інші необоротні матеріальні активи  520 тис. грн.
 Разом 2 748 тис. грн., у т.ч. вартість повністю амортизованих основних засобів становить 168 тис. грн.
Основні засоби обліковуються Товариством за первісною вартістю.
Відповідно до договору застави № 55-10 З від 06.09.2010 р. у заставу банку передані основні засоби Товариства (обладнання для виготовлення малогабаритних трансформаторів). Балансова вартість заставленого майна складає 400 тис. грн. Ринкова вартість заставленого майна згідно із звітом про оцінку становить 471 тис. грн.


Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента
Єкономічна нестабільність у державі, високі ставки податків, неповертання  значної суми бюджетного відшкодування (на кінець року становить  910 тис. грн.) негативно вливають на фінансово-економічний стан підприємства. Проаналізувавши об`єктивні умови, в яких працює підприємство (економічна криза, нестача коштів у замовників), Товариство визначило основні напрямки своєї діяльності. Це зростання конкурентноспроможності виготовлених трансформаторів, а саме підвіщення якості та зниження собівартості
Інформація про факти виплати штрафних санкцій
Протягом 2011 року не було  сплачено штрафів.
Опис обраної  політики щодо фінансування діяльності емітента
Господарська діяльність  Товариства здiйснюється за рахунок Власного капіталу, 
який складається  зі статутного капіталу, іншого додаткового капталу, нерозподіленого прибутку. 
Фінансова політика на підприємстві у 2011 році будувалась у наступних напрямких:
- нарощування обсягів виробництва;
- раціональне використання грошових коштів;
- зменшення дебіторської заборгованності; 
- погашення кредиторської заборгованності.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів
На кінець 2011 року Товаритсвом укладено, але ще не виканоно договорів на поставку продукції на сумму еквівалентну 12795 тис. грн.Очікуваний  валовий прибуток від виконання таких контрактів складає 511 тис.грн.     
Стратегія подальшої діяльності емітента
   На наступний рік складено фінансовий план надходень та витрат. Товариство постійно розширює ринок збуту продукції шляхом співробітництва з енергетичними підприємствами країн СДН та дальнього зарубіжжя. 
Заради цієї мети визначені відповідні напрямки:
1.Зміцнення конструкторської служби, яка б виконувала завдання з проектування нових трансформаторів з кращими якісними показниками та зменьшення їх ваги.
2.Зміцнення служби продаж.
3.Підвищення ролі навчання спеціалістів і робітників.
4.Проведення небхідних заходів для міжнародної сертифікації продукції.
Системний підхід і інтегрована політика в галузі управління заводом, вдосконалення виробничого процесу не лише сприяють зміцненню іміджу та конкурентоспроможності, але й поряд з іншими заходами ведуть доуспішногорозвиткубізнесу. 
               Товариство і надалі продовжуватиме безперебійно співпрацювати  з партнерами з різних   країн.

     
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок
    У 2011 році на підприємстві не впроводжувались дослідження. Кошти на дослідження протягом року не витрачались.                                                                                                          
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент,
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент станом на 31.12.2010. «Завод МГТ» виступало «Позивачем» у наступних судових справах:
1.Дата відкриття провадження у справі 14.03.2008р.
Сторони у справi: ПАТ «Завод МГТ» (Позивач) та ДПІ у Ленінському районі м.Запоріжжя (Відповідач).
Змiст та розмiр позовних вимог: позов немайнового характеру про визнання недiйсним податкового повiдомлення - рiшення № 0000232303/2/401 вiд 16.01.2008р. на суму 105761,00грн. (бюджетне відшкодування ПДВ). 
Найменування суду, в якому розглядається справа: господарський суд Запорiзької областi. Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд, ВАСУ.
Поточний стан розгляду: постановою господарського суду Запорiзької областi вiд 07.07.2008р. позов ПАТ "Завод МГТ" задоволено в повному обзязі. Апеляційна скарга ДПІ у Ленінському районі м.Запоріжжя  призначена до розгляду у Дніпропетровському апеляційному адміністративному суді на 23.11.2009р., залишена без задоволення. ДПІ у Ленінському р-ні м.Запоріжжя подана касаційна скарга  у Вищий адміністративний  суд України.
2.Дата відкриття провадження у справі 12.05.2008р.
Сторони у справi: ПАТ «Завод МГТ» (Позивач) та ДПІ у Ленінському районі м.Запоріжжя (Відповідач).
Змiст та розмiр позовних вимог: позов немайнового характеру про визнання недiйсним податкового повiдомлення - рiшення № 0000242303/2 вiд 22.02.2008р. на суму 788,00 грн. (бюджетне відшкодування). 
Найменування суду, в якому розглядається справа: господарський суд Запорiзької областi, Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд, ВАСУ.
Поточний стан розгляду: постановою господарського суду Запорiзької областi вiд 22.07.2008р. позов ПАТ "Завод МГТ" задоволено. Ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 11.06.2009 р. апеляційну скаргу ДПІ Ленінського району залишено без задоволення. ДПІ у Ленінському р-ні м.Запоріжжя подана касаційна скарга  у Вищий господарський  суд України.
Справа в ВАСУ , к розгляду не призначено. Направлено відклик на касаційну скаргу. 
3.Дата відкриття провадження у справі 16.12.2008р.
Сторони у справi: ПАТ «Завод МГТ» (Позивач) та ДПІ у Ленінському районі м.Запоріжжя (Відповідач).
Змiст та розмiр позовних вимог: позов немайнового характеру про визнання недiйсним податкового повiдомлення - рiшення № 0006172307/2-15062 вiд 29.09.2008р. на суму 242459,00грн. (податок на прибуток, штрафні санкції). 
Найменування суду, в якому розглядається справа: господарський суд Запорiзької областi, Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд, ВАСУ.
 Поточний стан розгляду: постановою господарського суду Запорiзької областi вiд 16.03.2009р. позов ПАТ "Завод МГТ" не задоволено. Ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 18.11.2009 р. апеляційну скаргу ПАТ «Завод МГТ»  скаргу задоволено. ДПІ у Ленінському р-ні м.Запоріжжя подана касаційна скарга  у Вищий адміністративний  суд України.
Справа в ВАСУ , к розгляду не призначено. Направлено відзив на касаційну скаргу.
4.Дата відкриття провадження у справі 12.05.2008р.
Сторони у справi: ПАТ «Завод МГТ» (Позивач) та ДПІ у Ленінському районі м.Запоріжжя (Відповідач).
Змiст та розмiр позовних вимог: позов немайнового характеру про визнання недiйсним податкового повiдомлення - рiшення № 0006212307/0-6530 вiд 12.05.2008р. на суму 27309,33грн. (прибуток іноземних юридичних осіб). 
Найменування суду, в якому розглядається справа: господарський суд Запорiзької областi, Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд. 
Поточний стан розгляду: постановою господарського суду Запорiзької областi вiд 16.03.2009р. позов ПАТ "Завод МГТ" задоволено. Ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 17.02.2010 р. Апеляційну скаргу ДПІ у Ленінському р-ні м.Запоріжжя не задоволено, ДПІ у Ленінському р-ні м.Запоріжжя подана касаційна скарга  у Вищий адміністративний  суд України (до розгляду ще не призначена)
Справа в ВАСУ , к розгляду не призначено. Направлено відзив на касаційну скаргу.
5.Дата відкриття провадження у справі 16.12.2008р.
Сторони у справi: ПАТ «Завод МГТ» (Позивач) та ДПІ у Ленінському районі м.Запоріжжя (Відповідач).
Змiст та розмiр позовних вимог: позов немайнового характеру про визнання недiйсним податкового повiдомлення - рiшення № 0001342303/0 вiд 12.05.2008р. на суму 122221,00грн. (бюджетне відшкодування).
Найменування суду, в якому розглядається справа: господарський суд Запорiзької областi. 
Поточний стан розгляду: постановою господарського суду Запорiзької областi вiд 31.03.2010 р. позов ПАТ "Завод МГТ" задоволено. Апеляційна скарга ДПІ у Ленінському р-ні м.Запоріжжя буде розглянута 25.05.11. у Дніпропетровському апеляційному адміністративному суду.
Справа в ВАСУ , к розгляду не призначено. Направлено відзив на касаційну скаргу.
6.Дата відкриття провадження у справі 25.09.2007р.
Сторони у справi: ПАТ «Завод МГТ» (Позивач) та ДПІ у Ленінському районі м.Запоріжжя (Відповідач).
Змiст та розмiр позовних вимог: позов немайнового характеру про визнання недiйсним податкового повiдомлення - рiшення № 0005362300/2-12606/10/23,  №0000422303/2-12608/10/23 вiд 17.09.2007р., та податкового повiдомлення - рiшення № 0005352300/0/6393/10/23 від  27.04.2007р. на суму 784111,44грн. (бюджетне відшкодування, податок на прибуток, податок на прибуток іноземних юридичних осіб). 
Найменування суду, в якому розглядається справа: господарський суд Запорiзької областi. Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд, ВАСУ.
Поточний стан розгляду: постановою господарського суду Запорiзької областi вiд 04.04.2008р. позов ПАТ "Завод МГТ" задоволено у повному обсязі. Постановою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 11.12.2008р.  розгляд справи за апеляційною скаргою ДПІ Ленінського району  призначеного на 11.12.2008 р.  розглянуто , вимоги ДПІ  Ленінського району залишені без задоволення. ДПІ у Ленінському р-ні м.Запоріжжя подана касаційна  скарга у ВАСУ. 
Справа в ВАСУ , к розгляду не призначено.
 7.Дата відкриття провадження у справі 24.09.2007р.
Сторони у справi: ПАТ «Завод МГТ» (Позивач) та ДПІ у Ленінському районі м.Запоріжжя (Відповідач).
Змiст та розмiр позовних вимог: позов немайнового характеру про визнання недiйсними податкових повiдомленнь - рiшеннь № 0000142303/0/7221, 0000152303/0/7222 вiд 29.05.2007р. на суму 282267,00грн. (бюджетне відшкодування). 
Найменування суду, в якому розглядається справа: господарський суд Запорiзької областi, Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд, ВАСУ. 
Поточний стан розгляду: постановою господарського суду Запорiзької областi вiд 22.11.2007р. позов ПАТ "Завод МГТ" задоволено. ДПІ у Ленінському р-ні м.Запоріжжя подана апеляційна скарга, призначена до розгляду у Дніпропетровському апеляційному адміністративному суді 18.03.2010р., залишена без задоволення. ДПІ у Ленінському р-ні м.Запоріжжя подана касаційна скарга  у Вищий адміністративний  суд України (до розгляду ще не призначена). Направлено відзив на касаційну скаргу.
8.Дата відкриття провадження у справі 24.09.2007р.
Сторони у справi: ПАТ «Завод МГТ» (Позивач) та ДПІ у Ленінському районі м.Запоріжжя (Відповідач).
Змiст та розмiр позовних вимог: позов немайнового характеру про визнання недiйсними податкових повiдомленнь - рiшеннь № 0000182303/0/8063, 0000192303/0/8064 вiд 03.07.2007р. на суму 391375,00грн. (бюджетне відшкодування). 
Найменування суду, в якому розглядається справа: Запорізький окружний адміністративний суд. 
9.Дата відкриття провадження у справі 11.12.2007р.
Сторони у справi: ПАТ «Завод МГТ» (Позивач) та ДПІ у Ленінському районі м.Запоріжжя (Відповідач).
Змiст та розмiр позовних вимог: позов немайнового характеру про визнання недiйсним податкового повiдомлення - рiшення № 0000102303/0/8063 вiд 24.09.2007р. на суму 8035,67 грн. (бюджетне відшкодування). 
Найменування суду, в якому розглядається справа: господарський суд Запорiзької областi.
Поточний стан розгляду: ухвалою господарського суду Запорiзької областi вiд 13.02.2008р. провадження по справі зупинено до набрання  законної сили судовим рішенням по справі  № 23/574/07-АП.
Справа в Дніпропетровському апеляційному адміністративному суді. 


 
          
Інша інформація
Інформація, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня


