Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний
директор

Зима Алiна Володимирiвна

(посада)

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

25.04.2018

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторiв"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
13604900
4. Місцезнаходження
Запорізька , Днiпровський, 69600, м.Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3
5. Міжміський код, телефон та факс
(061)2126731 (061)2248161
6. Електронна поштова адреса
Lyudmila.Lazutina@mgt.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2018
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку №80

26.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.mgt.com.ua в мережі Інтернет 26.04.2018
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
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 та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів

X

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
X
протягом звітного періоду
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 за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками,
які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
X
обліку (у разі наявності)
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
3) Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не наводяться у зв'язку з тим, що
емiтент не приймав участi в створеннi юридичних осiб протягом звiтного перiоду.
4) Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не наводиться у зв'язку з тим, що
зазначена посада вiдсутня в штатному розкладi емiтента.
5) Iнформацiя про рейтингове агентство не наводиться у зв'язку з тим, що рейтингову оцiнку
протягом звiтного перiоду емiтент не проходив.
10) Iнформацiя про дивiденди не наводиться у зв'язку з тим, що не було принято рiшення
загальними зборами акцiонерiв про їх виплату.
12-2) Iнформацiя про облiгацiї не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював у
звiтному перiодi випуск облiгацiй.

12-3) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не наводиться у зв'язку з тим, що
емiтент не здiйснював у звiтному перiодi випуск iнших цiнних паперiв.
12-4) Iнформацiя про похiднi цiннi папери не наводиться у зв'язку iз тим, що протягом звiтного
року емiтент не здiйснював випуск похiдних цiнних паперiв.
12-5) Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду Товариством не
наводиться у зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало у звiтному перiодi викупу власних
акцiй.
14-4) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не наводиться
у зв'язку iз тим, що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна,
добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за
класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
14-5) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не наводиться
у зв'язку iз тим, що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна,
добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за
класифiкатором видiв економiчної дiяльностi
14-7) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не
наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не приймав таких рiшень.
14-8) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо
вчинення яких є заiнтересованiсть не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не приймав таких
рiшень.
15) Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не наводиться у зв'язку з
тим, що емiтент не здiйснював випуска боргових цiнних паперiв протягом звiтного перiоду.
18) Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не
здiйснював протягом звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв.
19 1-5). Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття не наводиться у зв'язку з
тим, що емiтент не здiйснював протягом звiтного перiоду випуск iпотечних цiнних паперiв.
20) Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками,
якi включено до складу iпотечного покриття не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не
здiйснював протягом звiтного перiоду випуск iпотечних цiнних паперiв.
21) Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не
здiйснював протягом звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв.
22) Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не
здiйснював протягом звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв.
23) Основнi вiдомостi про ФОН не наводяться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював
протягом звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв.
24) Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не
здiйснював протягом звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв.
25) Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН не наводиться у зв'язку з тим, що
емiтент не здiйснював протягом звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв.
26) Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не
здiйснював протягом звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв.
27) Правила ФОН не наводяться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював протягом звiтного
перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв.
30) Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського
облiку не наводиться, оскiльки фiнансова звiтнiсть складена Товариством вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
32) Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення
випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) не наводиться у
зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював протягом звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних
паперiв.
33) Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового

будiвництва) не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював протягом звiтного перiоду
випуск вiдповiдних цiнних паперiв.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторiв"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
д/в
3. Дата проведення державної реєстрації
26.06.1995
4. Територія (область)
Запорізька
5. Статутний капітал (грн)
789160.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
56
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
27.11 ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОДВИГУНIВ, ГЕНЕРАТОРIВ I ТРАНСФОРМАТОРIВ
46.69 ОПТОВА ТОРГIВЛЯ IНШИМИ МАШИНАМИ Й УСТАТКОВАННЯМ
46.77 ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ВIДХОДАМИ ТА БРУХТОМ
10. Органи управління підприємства
вiдповiдно до абзацу 2 пункту 5 глави 4 роздiлу 3 положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013, iнформацiю про органи
управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
ПАТ "Промiнвестбанк" м. Київ
2) МФО банку
300012
3) поточний рахунок
26002980000317
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ПАТ "Промiнвестбанк" м. Київ
5) МФО банку

300012
6) поточний рахунок
26005840000142
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

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря
стацiонарними джерелами

Опис

Випробування електричного устаткування електричних
станцiй i мереж, технологiчного електрообладнання
напругою до 35 кВ включно

Опис

На початок роботи ПАТ "Завод МГТ"

Держуправлiння
охорони
навколишнього
231013690014.02.2013
природного
49
середевища в
Запорiзькiй
областi

Емiтент прогнозує продовження дiї виданого дозволу

112.12.30

06.07.2016

Державна
служба
гiрничного
нагляду та
промислової
безпеки
України

Управлiння з
питань
наглядовопрофiлактичної
15.04.2011
Необмежена
дiяльностi ГУ
МНС України в
Запорiзькiй
областi

Емiтент прогнозує продовження дiї виданого дозволу

Державна
№454.16.23 06.07.2016 служба України
з питань працi

Експлуатування машин, механiзмiв, устаткованнь
пiдвищенної небезпеки
Опис

Опис

06.07.2021

Емiтент прогнозує продовження дiї виданого дозволу

Державна
№455.16.23 06.07.2016 служба України
з питань працi

Виконування робiт пiдвищеної небезпеки

11.08.2021

Емiтент прогнозує продовження дiї виданого дозволу

3121

Опис

11.02.2018

06.07.2021

Емiтент прогнозує продовження дiї виданого дозволу

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

Найменування юридичної
Ідентифікаційний код
особи засновника та/або
юридичної особи
учасника
засновника та/або учасника
Регiональне вiддiлення
Фонду державного майна
України по Запорiзькiй
областi

20495280

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику
та/або учаснику (від загальної
кількості)

69001 Запорiжжя
Перемоги, буд.50

0.000000000000

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику
та/або учаснику (від загальної
кількості)

д/в

0.000000000000

Усього

0.000000000000

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
Зима Алiна Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Завод МГТ", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2017 3 роки
9) Опис
Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом управлiння Товариства, який здiйснює
управлiння його дiяльнiстю. Генеральний директор одноосiбно, на свiй розсуд та пiд власну
вiдповiдальнiсть, ухвалює усi рiшення щодо питань, якi входять до його компетенцiї, несе
вiдповiдальнiсть за результати господарської дiяльностi Товариства Генеральний директор є
одноосiбним виконавчим органом управлiння Товариства, який здiйснює управлiння його
дiяльнiстю. Генеральний директор одноосiбно, на свiй розсуд та пiд власну вiдповiдальнiсть,
ухвалює усi рiшення щодо питань, якi входять до його компетенцiї, несе вiдповiдальнiсть за
результати господарської дiяльностi Товариства згiдно з принципами та порядком, встановленими
Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради. Генеральний директор
пiдпорядкований та пiдзвiтний Загальним зборам та Наглядовiй радi i органiзовує виконання їх

рiшень. З Генеральним директором укладається контракт (строковий трудовий договiр), яким
визначаються умови здiйснення ним власних прав та обов'язкiв, розмiр та порядок виплати
винагороди, гарантiї та компенсацiї тощо. Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не
наводиться у зв'язку iз тим, що згоди на розкриття iнформацiї щодо виплаченої протягом звiтного
перiоду заробiтної плати посадовою особою не надано 25.04.2017 Наглядовою радою ПАТ "Завод
МГТ" на пiдставi пiдпункту 10.10.8 пункту 10.10 Статуту ПАТ «Завод МГТ» було прийнято
рiшення про припинення повноважень Генерального директора ПАТ "Завод МГТ" Зими Алiни
Володимирiвни, у зв’язку з закiнченням термiну на який її було обрано на посаду. Зима Алiна
Володимирiвна перебувала на посадi протягом 3 рокiв з 26.05.2014. На пiдставi пiдпункту 10.10.8
пункту 10.10 Статуту ПАТ «Завод МГТ» 25.04.2017, було прийнято рiшення про обрання Зими
Алiни Володимирiвни на посаду Генерального директора. Строк, на який обрано особу, складає 3
роки. Паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) не наводяться у зв'язку iз тим,
що посадовою особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за
корисливi та посадовi злочини у посадової особи вiдсутня. Протягом звiтного перiоду посадова
особа не обiймала посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Протягом останнiх п'яти рокiв Зима
А.В. обiймала наступнi посади: генеральний директор.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Заступник директора з економiки- головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лiтус Олена Валерiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "ЄСС Плюс", генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.12.2012 особу призначено на посаду на невизначений термiн
9) Опис
Повноваження заступника директора з економiки- головного бухгалтера:
- забезпечує складання на основi даних бухгалтерського i податкового облiку фiнансової,
статистичної i податкової звiтностi про фiнансове положення, результати дiяльностi i русi
грошових коштiв пiдприємства;
- формує вiдповiдно до вимог нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку облiкову полiтику
виходячи iз особливостей структури i дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забезпечення його
фiнансової стiйкостi;
- органiзовує облiк основних засобiв i iнших необоротних матерiальних активiв нематерiальних
активiв i капiтальних iнвестицiй, виробничих запасiв i готової продукцiї, грошових коштiв i

фiнансових iнвестицiй, розрахункових i кредитних операцiй для визначення достовiрних
результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства;
- органiзовує роботу бухгалтерської служби i контроль за вiдображенням на рахунках
бухгалтерського облiку усiх господарських операцiй на основi максимальної централiзацiї
облiково-обчислювальних робiт з використанням програми 1С Пiдприємство;
- органiзовує систематичний, повний i достовiрний облiк виробничих витрат, виконання
кошторисiв витрат, реалiзацiї i випуску продукцiї i iнших робiт, включаючи складання звiтних
калькуляцiй собiвартостi продукцiї, виконаних робiт (послуг);
- забезпечує законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення документiв з нарахування
заробiтної плати i iнших видiв оплат вiдповiдно до КЗпП України, Закону України "Про оплату
працi" i Положенням про оплату працi, що дiє на пiдприємствi;
- здiйснює контроль за веденням касових операцiй, дотриманням касової дисциплiни, фiнансових,
розрахункових i кредитних операцiй;
- бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства
за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарчих резервiв,
лiквiдацiї втрат i непродуктивних витрат, а також приймає заходи iз попередження недостач,
незаконного використання засобiв i товарно-матерiальних цiнностей;
- здiйснює контроль за дотриманням порядку розрахункiв i платiжних зобов'язань, використання
фонду заробiтної плати згiдно встановленого штатного розкладу, проведенням iнвентаризацiї
основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i засобiв пiдприємства;
- здiйснює контроль за пiдготовкою форм, розшифровок з податкової звiтностi, надання
прогнозних даних податкових зобов'язань з податку на прибуток i податку на додану вартiсть;
- здiйснює вирiшення поточних питань у сферi оподаткування i аудиту господарської дiяльностi
пiдприємства;
- здiйснює контроль за своєчасним i достовiрним формуванням фактичної собiвартостi
виготовленої i реалiзованої продукцiї, виконаних робiт, послуг;
- веде листування iз iншими пiдприємствами i органiзацiями з питань надання iнформацiї i
документiв, необхiдних для виконання посадових обов'язкiв.
Обов'язки заступника директора з економiки - головного бухгалтера:
- здiйснювати, виходячи iз чинного законодавства, органiзацiю бухгалтерського облiку
господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства й контроль за використанням матерiальних,
трудових i фiнансових ресурсiв, схороннiстю власностi пiдприємства;
- забезпечувати рацiональну органiзацiю облiку й звiтностi на пiдприємствi на основi
максимальної централiзацiї й механiзацiї облiково-обчислювальних робiт, прогресивних форм i
методiв бухгалтерського й податкового облiку й контролю;
- органiзовувати облiк товарно-матерiальних цiнностей i грошових коштiв, своєчасне вiдображати
на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їхнiм рухом, облiк витрат виробництва,
комерцiйної дiяльностi, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв господарськофiнансової дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй;
контролювати законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення господарських операцiй,
правильнiсть нарахування й своєчаснiсть перерахування податкiв, платежiв i зборiв у державний
бюджет, погашення у встановлений термiн;
- керувати працiвниками бухгалтерiї, розробляти їхнi посадовi iнструкцiї.
Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не наводиться у зв'язку iз тим, що згоди на
розкриття iнформацiї щодо виплаченої протягом звiтного перiоду заробiтної плати посадовою
особою не надано, будь-яких iнших додаткових винагород, у тому числi у натуральнiй формi,
протягом звiтного перiоду посадовою особою не отримувалось.
Паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) не наводяться у зв'язку iз тим, що
посадовою особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Акцiями товариства не володiє.
03.11.2017 звiльнено Лiтус Олену Валерiївну з посади заступника директора з економiки головного бухгалтера згiдно рiшення генерального директора вiд 03.11.2017. Причина звiльнення за власним бажанням. На посадi заступника директора з економiки - головного бухгалтера
перебувала 4 роки 11 мiсяцiв. Непогашена судимость за корисливi та посадовi злочини у посадової

особи вiдсутня. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний
директор, заступник директора з економiки - головний бухгалтер. Протягом 2017 року Лiтус О.В.
обiймала посаду члена Ревiзiйної комiсiї в ТОВ «Гандбольний клуб ZTR», мiсцезнаходження: м.
Запорiжжя, вул. Днiпровське шосе, 3.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Линда Свiтлана Iванiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ЗТР", начальник бюро вiддiлу управлiнського облiку
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.09.2017 3 роки
9) Опис
- брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження при перевiрках та на
засiданнях Ревiзiйної комiсiї;
- за вiдповiдним запитом на адресу Генерального директора вiд iменi Голови Ревiзiйної комiсiї
отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть
Товариства, необхiдну йому, як Члену Ревiзiйної комiсiї, для вирiшення питань, вiднесених до
компетенцiї Ревiзiйної комiсiї;
- знайомитися з документами та отримувати їх копiї, вищезазначена iнформацiя та документи
надаються Члену Ревiзiйної комiсiї протягом п'яти робочих днiв з дати отримання Товариством
вiдповiдного запиту;
- вимагати скликання засiдання Ревiзiйної комiсiї;
- бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з
правом дорадчого голосу;
- використовувати в роботi оргтехнiку Товариства (комп'ютери, телефони, телетайпи, телефакси
тощо), транспортнi засоби Товариства, а також iншi технiчнi засоби, якi необхiднi йому для
належного виконання обов'язкiв;
- користуватися та реалiзовувати згiдно з чинним законодавством України, Статутом Товариства,
внутрiшнiми положеннями та iншими внутрiшнiми документами Товариства, а також
вiдповiдними рiшеннями органiв управлiння Товариства iншi права, якi необхiднi для належного
виконання ним своїх повноважень та забезпечення нормальної роботи Товариства;
- вимагати вiд Товариства належного виконання останнiм своїх обов'язкiв за цим Договором.
Член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний:

- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень.
Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть
та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення "Про Ревiзiйну
комiсiю Приватного акцiонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторiв" та iнших
внутрiшнiх документiв Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Ревiзiйною комiсiєю;
- брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї або завчасно повiдомляти про
неможливiсть участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у
вчиненнi яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну
таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома
йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, якi не мають права
доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не
використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї повну та достовiрну iнформацiю,
вiдому йому, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- повiдомити, не пiзнiше нiж за два тижнi, у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю та Генерального
директора про настання обставин, якi унеможливлюють виконання ним обов'язкiв члена Ревiзiйної
комiсiї.
З Членом Ревiзiйної комiсiї укладено цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов зазначеного
договору зазначенiй особi не виплачувалась винагорода. 30.03.2017 Загальними зборами
акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi
товариства» прийнято рiшення про припинення повноважень всiх членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ
«Завод МГТ» (протокол №23 вiд 30.03.2017), у зв’язку з чим припинено повноваження Члена
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ» - Линди Свiтлани Iванiвни. Линда Свiтлана Iванiвна
перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ» з 28.03.2014р.
30.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi п.19 ч.2 ст. 33 Закону
України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з припиненням повноважень Ревiзiйної комiсiї
ПАТ «Завод МГТ», прийнято рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ»
(протокол №23 вiд 30.03.2017), у зв’язку з чим Линду Свiтлану Iванiвну обрано на посаду члена
Ревiзiйної комiсiї.
28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi п.19 ч.2 ст. 33 Закону
України «Про акцiонернi товариства» прийнято рiшення про припинення повноважень всiх членiв
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ» (протокол №24 вiд 28.09.2017), у зв’язку з чим припинено
повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ» - Линди Свiтлани Iванiвни. Рiшення
прийнято у зв’язку з прийняттям Загальними зборами рiшення про змiну типу та найменування
Товариства, затвердження нових редакцiй Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю
Товариства. Линда Свiтлана Iванiвна перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод
МГТ» з 30.03.2017р.
28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi п.19 ч.2 ст. 33 Закону
України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з припиненням повноважень Ревiзiйної комiсiї
ПАТ «Завод МГТ», прийнято рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Завод МГТ»
(протокол №24 вiд 28.09.2017), у зв’язку з чим Линду Свiтлану Iванiвну, обрано на посаду члена
Ревiзiйної комiсiї.
Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади: начальник бюро бюджетування та
конролю. Паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) не наводяться у зв'язку iз
тим, що посадовою особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимость
за корисливi та посадовi злочини у посадової особи вiдсутня. Протягом звiтного перiоду посадова
особа обiймала наступнi посади: начальник бюро вiддiлу управлiнського облiку ПрАТ "ЗТР",
мiсцезнаходження: 69600, м. Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3, голова Ревiзiйної комiсiї ПрАТ

"ЗКЗ", мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, вул. Гладкова, 2; член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Супер",
мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, вул. Випробувачiв, 2; член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ЗТР",
мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, вул. Днiпровське шосе, 3.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ткачук Юрiй Петрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
4) рік народження**
1977
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «Енерджi Стендард Iндастрiз», фiнансовий директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.09.2017 3 роки
9) Опис
Член Ревiзiйної комiсiї має право:
- брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження при перевiрках та на
засiданнях Ревiзiйної комiсiї;
- за вiдповiдним запитом на адресу Генерального директора вiд iменi Голови Ревiзiйної комiсiї
отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть
Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому, як Члену Ревiзiйної комiсiї, для
вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї;
- знайомитися з документами та отримувати їх копiї, вищезазначена iнформацiя та документи
надаються Члену Ревiзiйної комiсiї протягом п'яти робочих днiв з дати отримання Товариством
вiдповiдного запиту;
- вимагати скликання засiдання Ревiзiйної комiсiї;
- бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з
правом дорадчого голосу;
- використовувати в роботi оргтехнiку Товариства (комп'ютери, телефони, телетайпи, телефакси
тощо), транспортнi засоби Товариства, а також iншi технiчнi засоби, якi необхiднi йому для
належного виконання обов'язкiв;
- користуватися та реалiзовувати згiдно з чинним законодавством України, Статутом Товариства,
внутрiшнiми положеннями та iншими внутрiшнiми документами Товариства, а також
вiдповiдними рiшеннями органiв управлiння Товариства iншi права, якi необхiднi для належного
виконання ним своїх повноважень та забезпечення нормальної роботи Товариства;
- вимагати вiд Товариства належного виконання останнiм своїх обов'язкiв за цим Договором.
Член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний:

- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень.
Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть
та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення "Про Ревiзiйну
комiсiю Приватного акцiонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторiв" та iнших
внутрiшнiх документiв Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Ревiзiйною комiсiєю;
- брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї або завчасно повiдомляти про
неможливiсть участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у
вчиненнi яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну
таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома
йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, якi не мають права
доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не
використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї повну та достовiрну iнформацiю,
вiдому йому, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- повiдомити, не пiзнiше нiж за два тижнi, у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю та Генерального
директора про настання обставин, якi унеможливлюють виконання ним обов'язкiв члена Ревiзiйної
комiсiї.
З членом Ревiзiйної комiсiї укладено цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов зазначеного
договору зазначенiй особi не виплачується винагорода.
30.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi п.19 ч.2 ст. 33 Закону
України «Про акцiонернi товариства» прийнято рiшення про припинення повноважень всiх членiв
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ» (протокол №23 вiд 30.03.2017), у зв’язку з чим припинено
повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ» - Ткачука Юрiя Петровича, Ткачук
Юрiй Петрович перебував на посадi члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ» з 28.03.2014р.
30.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi п.19 ч.2 ст. 33 Закону
України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з припиненням повноважень Ревiзiйної комiсiї
ПАТ «Завод МГТ», прийнято рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ»
(протокол №23 вiд 30.03.2017), у зв’язку з чим Ткачука Юрiя Петровича, обрано на посаду члена
Ревiзiйної комiсiї.
28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi п.19 ч.2 ст. 33 Закону
України «Про акцiонернi товариства» прийнято рiшення про припинення повноважень всiх членiв
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ» (протокол №24 вiд 28.09.2017), у зв’язку з чим припинено
повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ» - Ткачука Юрiя Петровича. Рiшення
прийнято у зв’язку з прийняттям Загальними зборами рiшення про змiну типу та найменування
Товариства, затвердження нових редакцiй Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю
Товариства. Ткачук Юрiй Петрович перебував на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод
МГТ» з 30.03.2017р.
28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi п.19 ч.2 ст. 33 Закону
України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з припиненням повноважень Ревiзiйної комiсiї
ПАТ «Завод МГТ», прийнято рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ»
(протокол №24 вiд 28.09.2017), у зв’язку з чим Ткачука Юрiя Петровича, обрано на посаду члена
Ревiзiйної комiсiї.
Iнформацiя щодо паспортних даних члена Ревiзiйної комiсiї не наводиться у зв'язку з тим, що
згоду на розкриття конфiденцiйної iнформацiї не надано. Непогашена судимiсть за корисливi та
посадовi злочини у зазначеної вище посадової особи вiдсутня. Ткачук Ю.П. протягом останнiх 5
рокiв обiймав наступнi посади: фiнансовий директор, фiнансовий директор, радник. Протягом
2017 року член Ревiзiйної комiсiї Ткачук Ю.П. обiймав посади на iнших пiдприємствах, а саме:
Член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ЗКЗ", мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, вул. Гладкова, 2; Член

Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Супер", мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, вул. Випробувачiв, 2; Радник
ПрАТ «ЗТР», мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, вул. Днiпровське шосе, 3.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Герасименко Ганна Станiславiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
4) рік народження**
1965
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.10.2017 3 роки
9) Опис
Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю.
При здiйсненнi своїх повноважень Ревiзiйна комiсiя:
- перевiряє:
- достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
- вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного та iнших видiв облiку та
звiтностi вiдповiдним нормативним документам;
- своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку усiх фiнансовогосподарських операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку їх ведення, вiрнiсть
розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв, зборiв та iнших
обов'язкових платежiв;
- правильнiсть визначення розмiру Статутного капiталу i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що
випускаються, рух Статутного капiталу;
- дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном
Товариства, укладення правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;
- своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;
- зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
- використання коштiв Резервного капiталу Товариства;
- правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;
- дотримання порядку оплати акцiй Товариства;
- фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв,
спiввiдношення власних та позичкових коштiв;
- контролює дотримання Товариством законодавства;
- розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним

зборам;
- щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновки про результати
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за
пiдсумками попереднього (звiтного) року;
- вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до
компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства;
- вносить пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагає скликання позачергових
Загальних зборiв.
Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї:
- розподiляє обов'язки мiж членами Ревiзiйної комiсiї та окреслює коло їх повноважень;
- органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи,
затвердженого Ревiзiйною комiсiєю;
- координує пiдготовку i скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує
порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї;
- готує та виносить на розгляд Загальних зборiв, щонайменше раз на рiк, звiт та висновки про
результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi
Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року;
- пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства;
- вирiшує iншi питання, якi необхiднi для органiзацiї дiяльностi Ревiзiйної комiсiї в межах її
компетенцiї.
- iншi повноваження, визначенi Статутом, Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю Приватного
акцiонерного товариства " Завод малогабаритних трансформаторiв " та Законом України "Про
акцiонернi товариства" та умовами цивiльно-правового договору, що укладається Головою
Ревiзiйної комсiсiї.
Обов'язки голови Ревiзiйної комiсiї:
- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень;
- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення про Ревiзiйну
комiсюї та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Ревiзiйною комiсiєю;
- брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї або завчасно повiдомляти про
неможливiсть участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у
вчиненнi яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну
таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома
йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, якi не мають права
доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не
використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї повну та достовiрну вiдому
iнформацiю, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- iншi обов'язки, визначенi Статутом, Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю Приватного
акцiонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторiв" та Законом України "Про
акцiонернi товариства" та умовами цивiльно-правового договору, що укладається Головою
Ревiзiйної комсiсiї.
З головою Ревiзiйної комiсiї укладено цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов зазначеного
договору зазначенiй особi не виплачується винагорода.
30.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi п.19 ч.2 ст. 33 Закону
України «Про акцiонернi товариства» прийнято рiшення про припинення повноважень всiх членiв
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ» (протокол №23 вiд 30.03.2017), у зв’язку з чим припинено
повноваження голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ» - Герасименко Ганни Станiславiвни.
Герасименко Ганна Станiславiвна перебувала на посадi голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод
МГТ» з 28.03.2014р.

30.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi п.19 ч.2 ст. 33 Закону
України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з припиненням повноважень Ревiзiйної комiсiї
ПАТ «Завод МГТ», прийнято рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ»
(протокол №23 вiд 30.03.2017), у зв’язку з чим Герасименко Ганну Станiславiвну обрано на посаду
члена Ревiзiйної комiсiї.
12.04.2017 Ревiзiйною комiсiєю ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi п. 7.2. положення «Про ревiзiйну
комiсiю Публiчного акцiонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторiв», у зв’язку
з обранням нового складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ», прийнято рiшення про обрання
голови Ревiзiйної комiсiї, у зв’язку з чим Герасименко Ганну Станiславiвну, обрано на посаду
голови Ревiзiйної комiсiї.
28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi п.19 ч.2 ст. 33 Закону
України «Про акцiонернi товариства» прийнято рiшення про припинення повноважень всiх членiв
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ» (протокол №24 вiд 28.09.2017), у зв’язку з чим припинено
повноваження голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ» - Герасименко Ганни Станiславiвни.
Рiшення прийнято у зв’язку з прийняттям Загальними зборами рiшення про змiну типу та
найменування Товариства, затвердження нових редакцiй Статуту та Положення про Ревiзiйну
комiсiю Товариства. Герасименко Ганна Станiславiвна перебувала на посадi голови Ревiзiйної
комiсiї ПАТ «Завод МГТ» з 12.04.2017р.
28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi п.19 ч.2 ст. 33 Закону
України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з припиненням повноважень Ревiзiйної комiсiї
ПАТ «Завод МГТ», прийнято рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Завод МГТ»
(протокол №24 вiд 28.09.2017), у зв’язку з чим Герасименко Ганна Станiславiвна, обрано на
посаду члена Ревiзiйної комiсiї.
24.10.2017 Ревiзiйною комiсiєю ПрАТ «Завод МГТ» на пiдставi п. 7.2. положення «Про ревiзiйну
комiсiю приватного акцiонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторiв», у зв’язку
з обранням нового складу Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Завод МГТ», прийнято рiшення про обрання
голови Ревiзiйної комiсiї, у зв’язку з чим Герасименко Ганну Станiславiвну, обрано на посаду
голови Ревiзiйної комiсiї
. Iнформацiя щодо паспортних даних члена Ревiзiйної комiсiї не наводиться у зв'язку з тим, що
згоду на розкриття конфiденцiйної iнформацiї не надано. Непогашена судимiсть за корисливi та
посадовi злочини у зазначеної вище посадової особи вiдсутня. Протягом останнiх 5 рокiв посадова
особа обiймала посаду головного бухгалтера.Протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала
посаду головного бухгалтера ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», мiсцезнаходження: м.Київ,
вул. Госпiтальна, 12-Д.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Голова Наглядової ради (є акцiонером Товариства)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Машковцев Сергiй Вячеславович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**

21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «Лугань» головний юрисконсульт
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.10.2017 3 роки
9) Опис
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом,
Положенням "Про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "Завод малогабаритних
трансформаторiв", а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами, а саме:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства (у тому числi положень про вiдокремленi пiдроздiли), внесення змiн та
доповнень до них;
- затвердження органiзацiйної структури управлiння Товариства;
- вирiшення усiх питань щодо скликання та проведення Загальних зборiв, зокрема:
- пiдготовка, затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх
проведення та про включення або вiдмову у включеннi пропозицiй до порядку денного (крiм
скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв);
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до
Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
- обрання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених
законодавством;
- у випадках, передбачених законодавством та Статутом, визначення особи, що уповноважується
вiдкривати Загальнi збори та головувати на них, та/або особи, що уповноважується виконувати
функцiї секретаря Загальних зборiв;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
- затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах;
- вирiшення питань про запрошення на Загальнi збори представникiв аудитора Товариства,
посадових осiб Товариства незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства, представникiв
органу, який представляє права та iнтереси трудового колективу Товариства, будь-яких iнших
осiб;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та податкових
векселiв, затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рiшення про їх викуп;
- затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв, iнших речей або майнових чи
вiдчужуваних прав) у випадках його оцiнки, передбачених Статутом та законодавством, а також
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- затвердження контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Генеральним
директором, укладення та розiрвання контракту, встановлення розмiру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та
обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень на
час проведення спецiальних перевiрок, передбачених законодавством та Статутом, але не бiльше
нiж на три мiсяцi, та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального
директора;
- визначення порядку проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства, обрання
аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розмiру оплати його послуг;

- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- вирiшення питань про участь та припинення участi Товариства у промислово-фiнансових групах
та iнших об'єднаннях, пiдприємствах, установах, органiзацiях (у тому числi мiжнародних,
благодiйних та iнших неприбуткових органiзацiях);
про заснування iнших юридичних осiб; надання попередньої згоди Генеральному директору на
укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення
участi Товариства у складi iнших юридичних осiб, в тому числi надання попередньої згоди
Генеральному директору на пiдписання установчих документiв таких юридичних осiб або змiн до
них;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством, у разi злиття,
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про надання попередньої згоди Генеральному директору на вчинення
Товариством значного правочину;
- подання на розгляд Загальним зборам пропозицiй про вчинення значних правочинiв;
- прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є
заiнтересованiсть, у випадках, передбачених законодавством та Статутом, або про винесення на
розгляд Загальних зборiв подання про вчинення цих правочинiв;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на
себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача та/або депозитарiя цiнних паперiв та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють
спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, у випадках, визначених законодавством;
- затвердження порядку i умов залучення до Товариства iнвестицiй, у тому числi iноземних;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур керiвникiв за функцiями
управлiння (їх призначення та звiльнення, за виключенням звiльнення за власним бажанням)
вiдповiдно до органiзацiйної структури управлiння Товариства;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади керiвникiв залежних
господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв (їх призначення та звiльнення, за
виключенням звiльнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх працi;
- прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту фiнансово- господарської
дiяльностi залежних господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, розгляд
результатiв ревiзiй, аудиту;
- попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї;
- визначення форм контролю за дiяльнiстю Генерального директора, здiйснення контролю за
фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, iнiцiювання, в разi необхiдностi, проведення
позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства,
розгляд результатiв ревiзiй, аудиту;
- попереднiй розгляд всiх матерiалiв, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крiм
випадкiв, передбачених законодавством;
- подання Загальним зборам пропозицiй з питань дiяльностi Товариства;
- подання Загальним зборам пропозицiй вiдносно викупу Товариством розмiщених ним акцiй;
- контроль за реалiзацiєю основних напрямкiв дiяльностi Товариства, ухвалення його стратегiї,
погодження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
- аналiз та оцiнка дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї
iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання рацiональної номенклатури товарiв i
послуг, здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Генерального директора;
- забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за
фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення
недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення,
здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю
аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення

перевiрок Ревiзiйною комiсiєю та зовнiшнiм аудитором);
- розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною
комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою
акцiонерiв Товариства;
- розгляд та затвердження квартальних звiтiв, якi подає Генеральний директор, а також
погодження i внесення на розгляд Загальних зборiв рiчних результатiв дiяльностi Товариства (в
тому числi рiчної фiнансової звiтностi); проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної
фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв;
- визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання
iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами;
- визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну
iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї;
- здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики
Товариства;
- погодження наказiв або iнших рiшень Генерального директора за його поданням;
- вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради.
Повноваження Голови Наглядової ради:
- розподiляє обов'язки мiж членами Наглядової ради та визначає їх повноваження;
- органiзує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за виконанням рiшень Наглядової ради;
- координує пiдготовку i скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок
денний засiдань, органiзує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради;
- пiдтримує постiйнi контакти та представляє Наглядову раду у роботi з iншими органами
Товариства, з державними i громадськими органами, з будь-якими пiдприємствами, органiзацiями,
установами та громадянами;
- пiдписує документи, виданi Наглядовою радою, в тому числi вiдповiдi на запити;
- готує проект звiту та звiтує перед рiчними Загальними зборами про дiяльнiсть Наглядової ради;
- вiдкриває Загальнi збори;
- пiдписує вiд iменi Товариства контракт (строковий трудовий договiр) з Генеральним директором
та додатковi угоди до нього, якими визначаються умови здiйснення Генеральним директором
власних прав та обов'язкiв, розмiр та порядок виплати винагороди, гарантiї та компенсацiї тощо;
- вирiшує iншi питання, якi необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради;
- iншi повноваження, визначенi Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Приватного
акцiонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторiв" та Законом України "Про
акцiонернi товариства".
Обов'язки Голови Наглядової ради:
- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень;
- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення "Про Наглядову
раду Приватного акцiонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторiв" та iнших
внутрiшнiх документiв Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
- брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради або завчасно повiдомляти про
неможливiсть участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у
вчиненнi яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну
таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома
йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, якi не мають права
доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не
використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовiй радi повну та достовiрну вiдому iнформацiю
про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
З Головою Наглядовоїх ради укладено цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов зазначеного

договору виплата будь-якої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не передбачена, тому
посадова особа не отримувала будь-якої винагороди протягом звiтного перiоду в тому числi в
натуральнiй формi. Протягом року вiдбулись наступнi змiни:
30.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi ч.1 ст. 53 Закону України
«Про акцiонернi товариства» та п.10.1 Статуту ПАТ «Завод МГТ» прийнято рiшення про
припинення повноважень всiх членiв Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» (протокол №23 вiд
30.03.2017), у зв’язку з чим припинено повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» Машковцева Сергiя Вячеславовича. Рiшення прийнято у зв’язку з необхiднiстю обрання нового
складу Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ Машковцев Сергiй Вячеславович перебував на посадi
голови Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» з 16.03.2016 р.
30.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi п.17 ч.2 ст. 33 Закону
України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з припиненням повноважень Наглядової ради
ПАТ «Завод МГТ», прийнято рiшення про обрання членiв Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ»
(протокол №23 вiд 30.03.2017), у зв’язку з чим Машковцева Сергiя Вячеславовича обрано на
посаду члена Наглядової ради Строк на який обрано особу – до наступних рiчних Зборiв
Товариства..
12.04.2017 Наглядовою радою ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi п. 7.2. положення «Про наглядову
раду Публiчного акцiонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторiв», у зв’язку з
обранням нового складу Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ», прийнято рiшення про обрання
голови Наглядової ради, у зв’язку з чим, Машковцева Сергiя Вячеславовича, який є акцiонером
ПАТ "Завод МГТ" обрано на посаду голови Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ». Строк на який
особу призначено на посаду не визначено, але не бiльше нiж до наступних загальних зборiв
акцiонерiв.
28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi п.18 ч.2 ст. 33 Закону
України «Про акцiонернi товариства» та п.9.3.5 Статуту ПАТ «Завод МГТ» прийнято рiшення про
припинення повноважень всiх членiв Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» (протокол №24 вiд
28.09.2017), у зв’язку з чим припинено повноваження голови Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» Машковцева Сергiя Вячеславовича, Рiшення прийнято у зв’язку з прийняттям Загальними зборами
рiшення про змiну типу та найменування Товариства, затвердження нових редакцiй Статуту та
Положення про Наглядову раду Товариства. Машковцев Сергiй Вячеславович перебував на посадi
голови Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» з 12.04.2017 р,
28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi п.17 ч.2 ст. 33 Закону
України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з припиненням повноважень Наглядової ради
ПАТ «Завод МГТ», прийнято рiшення про обрання членiв Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ»
(протокол №24 вiд 28.09.2017), у зв’язку з чим Машковцева Сергiя Вячеславовичаобрано на
посаду члена Наглядової ради. Особу призначено на посаду строком на 3 роки.
24.10.2017 Наглядовою радою ПрАТ «Завод МГТ» на пiдставi п. 7.2. положення «Про наглядову
раду приватного акцiонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторiв», у зв’язку з
обранням нового складу Наглядової ради ПрАТ «Завод МГТ», прийнято рiшення про обрання
голови Наглядової ради, у зв’язку з чим, Машковцева Сергiя Вячеславовича обрано на посаду
голови Наглядової ради ПрАТ «Завод МГТ».
Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади:головний юрисконсульт, головний
юрисконсульт з питань корпоративного управлiння. Паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi,
орган, який видав) не наводяться у зв'язку iз тим, що посадовою особою не надано згоду на
розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимость за корисливi та посадовi злочини у посадової
особи вiдсутня. Протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала наступнi посади: голова
Наглядової ради ПрАТ "ЗТР", мiсцезнаходження: м.Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3, головний
юрисконсульт ТОВ "Лугань", мiсцезнаходження: м.Київ, вул. Госпiтальна, 12д. Директор
департаменту з управлiння активами ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», мiсцезнаходження:
м.Київ, вул. Госпiтальна, 12д
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради(є акцiонером Товариства)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Романенко Микола Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
4) рік народження**
1981
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «ЗТР», юрисконсульт.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.09.2017 3 роки
9) Опис
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом,
Положенням "Про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "Завод малогабаритних
трансформаторiв", а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами, а саме:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства (у тому числi положень про вiдокремленi пiдроздiли), внесення змiн та
доповнень до них;
- затвердження органiзацiйної структури управлiння Товариства;
- вирiшення усiх питань щодо скликання та проведення Загальних зборiв, зокрема:
- пiдготовка, затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх
проведення та про включення або вiдмову у включеннi пропозицiй до порядку денного (крiм
скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв);
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до
Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
- обрання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених
законодавством;
- у випадках, передбачених законодавством та Статутом, визначення особи, що уповноважується
вiдкривати Загальнi збори та головувати на них, та/або особи, що уповноважується виконувати
функцiї секретаря Загальних зборiв;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
- затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах;
- вирiшення питань про запрошення на Загальнi збори представникiв аудитора Товариства,
посадових осiб Товариства незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства, представникiв
органу, який представляє права та iнтереси трудового колективу Товариства, будь-яких iнших
осiб;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та податкових
векселiв, затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рiшення про їх викуп;
- затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв, iнших речей або майнових чи

вiдчужуваних прав) у випадках його оцiнки, передбачених Статутом та законодавством, а також
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- затвердження контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Генеральним
директором, укладення та розiрвання контракту, встановлення розмiру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та
обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень на
час проведення спецiальних перевiрок, передбачених законодавством та Статутом, але не бiльше
нiж на три мiсяцi, та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального
директора;
- визначення порядку проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства, обрання
аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- вирiшення питань про участь та припинення участi Товариства у промислово-фiнансових групах
та iнших об'єднаннях, пiдприємствах, установах, органiзацiях (у тому числi мiжнародних,
благодiйних та iнших неприбуткових органiзацiях);
про заснування iнших юридичних осiб; надання попередньої згоди Генеральному директору на
укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення
участi Товариства у складi iнших юридичних осiб, в тому числi надання попередньої згоди
Генеральному директору на пiдписання установчих документiв таких юридичних осiб або змiн до
них;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством, у разi злиття,
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про надання попередньої згоди Генеральному директору на вчинення
Товариством значного правочину;
- подання на розгляд Загальним зборам пропозицiй про вчинення значних правочинiв;
- прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є
заiнтересованiсть, у випадках, передбачених законодавством та Статутом, або про винесення на
розгляд Загальних зборiв подання про вчинення цих правочинiв;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на
себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача та/або депозитарiя цiнних паперiв та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють
спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, у випадках, визначених законодавством;
- затвердження порядку i умов залучення до Товариства iнвестицiй, у тому числi iноземних;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур керiвникiв за функцiями
управлiння (їх призначення та звiльнення, за виключенням звiльнення за власним бажанням)
вiдповiдно до органiзацiйної структури управлiння Товариства;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади керiвникiв залежних
господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв (їх призначення та звiльнення, за
виключенням звiльнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх працi;
- прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту фiнансово- господарської
дiяльностi залежних господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, розгляд
результатiв ревiзiй, аудиту;
- попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї;
- визначення форм контролю за дiяльнiстю Генерального директора, здiйснення контролю за
фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, iнiцiювання, в разi необхiдностi, проведення
позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства,

розгляд результатiв ревiзiй, аудиту;
- попереднiй розгляд всiх матерiалiв, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крiм
випадкiв, передбачених законодавством;
- подання Загальним зборам пропозицiй з питань дiяльностi Товариства;
- подання Загальним зборам пропозицiй вiдносно викупу Товариством розмiщених ним акцiй;
- контроль за реалiзацiєю основних напрямкiв дiяльностi Товариства, ухвалення його стратегiї,
погодження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
- аналiз та оцiнка дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї
iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання рацiональної номенклатури товарiв i
послуг, здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Генерального директора;
- забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за
фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення
недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення,
здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю
аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення
перевiрок Ревiзiйною комiсiєю та зовнiшнiм аудитором);
- розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною
комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою
акцiонерiв Товариства;
- розгляд та затвердження квартальних звiтiв, якi подає Генеральний директор, а також
погодження i внесення на розгляд Загальних зборiв рiчних результатiв дiяльностi Товариства (в
тому числi рiчної фiнансової звiтностi); проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної
фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв;
- визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання
iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами;
- визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну
iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї;
- здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики
Товариства;
- погодження наказiв або iнших рiшень Генерального директора за його поданням;
- вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради.
Обов'язки члена Наглядової ради:
- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень;
- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення "Про Наглядову
раду Приватного акцiонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторiв" та iнших
внутрiшнiх документiв Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
- брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради або завчасно повiдомляти про
неможливiсть участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у
вчиненнi яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну
таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома
йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, якi не мають права
доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не
використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовiй радi повну та достовiрну вiдому iнформацiю
про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
З членом Наглядовоїх ради укладено цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов зазначеного
договору виплата будь-якої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не передбачена, тому
посадова особа не отримувала будь-якої винагороди протягом звiтного перiоду в тому числi в
натуральнiй формi.

30.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi ч.1 ст. 53 Закону України
«Про акцiонернi товариства» та п.10.1 Статуту ПАТ «Завод МГТ» прийнято рiшення про
припинення повноважень всiх членiв Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» (протокол №23 вiд
30.03.2017), у зв’язку з чим припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» Романенко Миколи Володимировича. Рiшення прийнято у зв’язку з необхiднiстю обрання нового
складу Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ». Романенко Микола Володимирович перебував на
посадi члена Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» з 27.02.2016 р.
30.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi п.17 ч.2 ст. 33 Закону
України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з припиненням повноважень Наглядової ради
ПАТ «Завод МГТ», прийнято рiшення про обрання членiв Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ»
(протокол №23 вiд 30.03.2017), у зв’язку з чим Романенко Миколу Володимировича обрано на
посаду члена Наглядової ради. Строк на який обрано особу – до наступних рiчних Зборiв
Товариства.
28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi п.18 ч.2 ст. 33 Закону
України «Про акцiонернi товариства» та п.9.3.5 Статуту ПАТ «Завод МГТ» прийнято рiшення про
припинення повноважень всiх членiв Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» (протокол №24 вiд
28.09.2017), у зв’язку з чим припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» Романенко Миколи Володимировича. Рiшення прийнято у зв’язку з прийняттям Загальними
зборами рiшення про змiну типу та найменування Товариства, затвердження нових редакцiй
Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства. Романенко Микола Володимирович
перебував на посадi члена Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» з 30.03.2017.
28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi п.17 ч.2 ст. 33 Закону
України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з припиненням повноважень Наглядової ради
ПАТ «Завод МГТ», прийнято рiшення про обрання членiв Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ»
(протокол №24 вiд 28.09.2017), у зв’язку з чим, Романенко Миколу Володимировича обрано на
посаду члена Наглядової ради. Особу призначено на посаду строком на 3 роки.
Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади: юрисконсульт, провiдний
юрисконсульт. Паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) не наводяться у
зв'язку iз тим, що посадовою особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена
судимость за корисливi та посадовi злочини у посадової особи вiдсутня. Протягом звiтного
перiоду посадова особа обiймала наступнi посади: провiдний юрисконсульт ПрАТ "ЗТР",
мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3, член Наглядової ради ПрАТ "ЗТР",
мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради(є акцiонером Товариства)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Прищепа Василь Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
4) рік народження**
1956
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Вiйськовий пенсiонер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.09.2017 3 роки
9) Опис
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом,
Положенням "Про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "Завод малогабаритних
трансформаторiв", а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами, а саме:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства (у тому числi положень про вiдокремленi пiдроздiли), внесення змiн та
доповнень до них;
- затвердження органiзацiйної структури управлiння Товариства;
- вирiшення усiх питань щодо скликання та проведення Загальних зборiв, зокрема:
- пiдготовка, затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх
проведення та про включення або вiдмову у включеннi пропозицiй до порядку денного (крiм
скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв);
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до
Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
- обрання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених
законодавством;
- у випадках, передбачених законодавством та Статутом, визначення особи, що уповноважується
вiдкривати Загальнi збори та головувати на них, та/або особи, що уповноважується виконувати
функцiї секретаря Загальних зборiв;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
- затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах;
- вирiшення питань про запрошення на Загальнi збори представникiв аудитора Товариства,
посадових осiб Товариства незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства, представникiв
органу, який представляє права та iнтереси трудового колективу Товариства, будь-яких iнших
осiб;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та податкових
векселiв, затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рiшення про їх викуп;
- затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв, iнших речей або майнових чи
вiдчужуваних прав) у випадках його оцiнки, передбачених Статутом та законодавством, а також
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- затвердження контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Генеральним
директором, укладення та розiрвання контракту, встановлення розмiру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та
обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень на
час проведення спецiальних перевiрок, передбачених законодавством та Статутом, але не бiльше
нiж на три мiсяцi, та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального
директора;
- визначення порядку проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства, обрання
аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством;

- вирiшення питань про участь та припинення участi Товариства у промислово-фiнансових групах
та iнших об'єднаннях, пiдприємствах, установах, органiзацiях (у тому числi мiжнародних,
благодiйних та iнших неприбуткових органiзацiях);
про заснування iнших юридичних осiб; надання попередньої згоди Генеральному директору на
укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення
участi Товариства у складi iнших юридичних осiб, в тому числi надання попередньої згоди
Генеральному директору на пiдписання установчих документiв таких юридичних осiб або змiн до
них;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством, у разi злиття,
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про надання попередньої згоди Генеральному директору на вчинення
Товариством значного правочину;
- подання на розгляд Загальним зборам пропозицiй про вчинення значних правочинiв;
- прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є
заiнтересованiсть, у випадках, передбачених законодавством та Статутом, або про винесення на
розгляд Загальних зборiв подання про вчинення цих правочинiв;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на
себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача та/або депозитарiя цiнних паперiв та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють
спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, у випадках, визначених законодавством;
- затвердження порядку i умов залучення до Товариства iнвестицiй, у тому числi iноземних;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур керiвникiв за функцiями
управлiння (їх призначення та звiльнення, за виключенням звiльнення за власним бажанням)
вiдповiдно до органiзацiйної структури управлiння Товариства;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади керiвникiв залежних
господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв (їх призначення та звiльнення, за
виключенням звiльнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх працi;
- прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту фiнансово- господарської
дiяльностi залежних господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, розгляд
результатiв ревiзiй, аудиту;
- попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї;
- визначення форм контролю за дiяльнiстю Генерального директора, здiйснення контролю за
фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, iнiцiювання, в разi необхiдностi, проведення
позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства,
розгляд результатiв ревiзiй, аудиту;
- попереднiй розгляд всiх матерiалiв, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крiм
випадкiв, передбачених законодавством;
- подання Загальним зборам пропозицiй з питань дiяльностi Товариства;
- подання Загальним зборам пропозицiй вiдносно викупу Товариством розмiщених ним акцiй;
- контроль за реалiзацiєю основних напрямкiв дiяльностi Товариства, ухвалення його стратегiї,
погодження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
- аналiз та оцiнка дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї
iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання рацiональної номенклатури товарiв i
послуг, здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Генерального директора;
- забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за
фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення
недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення,
здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю
аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення
перевiрок Ревiзiйною комiсiєю та зовнiшнiм аудитором);
- розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною

комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою
акцiонерiв Товариства;
- розгляд та затвердження квартальних звiтiв, якi подає Генеральний директор, а також
погодження i внесення на розгляд Загальних зборiв рiчних результатiв дiяльностi Товариства (в
тому числi рiчної фiнансової звiтностi); проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної
фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв;
- визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання
iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами;
- визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну
iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї;
- здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики
Товариства;
- погодження наказiв або iнших рiшень Генерального директора за його поданням; - вирiшення
iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради.
Обов'язки члена Наглядової ради:
- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень;
- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення "Про Наглядову
раду Приватного акцiонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторiв" та iнших
внутрiшнiх документiв Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
- брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради або завчасно повiдомляти про
неможливiсть участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у
вчиненнi яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну
таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома
йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, якi не мають права
доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не
використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовiй радi повну та достовiрну вiдому iнформацiю
про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
З членом Наглядовоїх ради укладено цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов зазначеного
договору виплата будь-якої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не передбачена, тому
посадова особа не отримувала будь-якої винагороди протягом звiтного перiоду в тому числi в
натуральнiй формi. Протягом року вiдбулись наступнi змiни:
30.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi ч.1 ст. 53 Закону України
«Про акцiонернi товариства» та п.10.1 Статуту ПАТ «Завод МГТ» прийнято рiшення про
припинення повноважень всiх членiв Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» (протокол №23 вiд
30.03.2017), у зв’язку з чим припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» Прищепи Василя Михайловича. Рiшення прийнято у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу
Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» Прищепа Василь Михайлович перебував на посадi члена
Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» з 27.02.2016 р.
30.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi п.17 ч.2 ст. 33 Закону
України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з припиненням повноважень Наглядової ради
ПАТ «Завод МГТ», прийнято рiшення про обрання членiв Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ»
(протокол №23 вiд 30.03.2017), у зв’язку з чим Прищепу Василя Михайловича обрано на посаду
члена Наглядової ради Строк на який обрано особу – до наступних рiчних Зборiв Товариства..
28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi п.18 ч.2 ст. 33 Закону
України «Про акцiонернi товариства» та п.9.3.5 Статуту ПАТ «Завод МГТ» прийнято рiшення про
припинення повноважень всiх членiв Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» (протокол №24 вiд
28.09.2017), у зв’язку з чим припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» Прищепи Василя Михайловича. Рiшення прийнято у зв’язку з прийняттям Загальними зборами

рiшення про змiну типу та найменування Товариства, затвердження нових редакцiй Статуту та
Положення про Наглядову раду Товариства. Прищепа Василь Михайлович перебував на посадi
члена Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» з 30.03.2017.
28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi п.17 ч.2 ст. 33 Закону
України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з припиненням повноважень Наглядової ради
ПАТ «Завод МГТ», прийнято рiшення про обрання членiв Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ»
(протокол №24 вiд 28.09.2017), у зв’язку з чим Прищепу Василя Михайловича обрано на посаду
члена Наглядової ради. Особу призначено на посаду строком на 3 роки.
Непогашена судимость за корисливi та посадовi злочини у посадової особи вiдсутня. Протягом
останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади:вiйськовий пенсiонер, заступник директора
департаменту з економiчної безпеки . Паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)
не наводяться у зв'язку iз тим, що посадовою особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї.
Протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала посаду заступника директора департаменту з
економiчної безпеки, ТОВ IК «Iнвестбуд», мiсцезнаходження: м.Київ, вул. Госпiтальна, 12-Д.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
В.о. заступника директора з економiки- головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лазутiна Людмила Олександрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
4) рік народження**
1957
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Завод МГТ", заступник головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.11.2017 на невизначений термiн
9) Опис
Забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад
бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi. Посадова
особа отримує винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу та не надала згоду
на її розголошення. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не
має. Обрано на посаду 06.11.2017р. на невизначений термiн. Загальний стаж роботи 35 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: заступник головного
бухгалтера. Посадова особа за сумiсництвом не працює. Посадова особа не надала згоди на
оприлюдення паспортних даних. Не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з
07.11.2017р. по 12.01.2018р.
Рiчна фiнансова звiтнiсть пiдписана новопризначеним заступником директора з економiки-

головним бухгалтером Лiтус О.В. Про змiну Головного бухгалтера було подано особливу
iнформацiю: - 12.01.2018р. Лазутiну Людмилу Олександрiвну звiльнено з посади виконуючого
обов’язки заступника директора з економiки - головного бухгалтера згiдно рiшення генерального
директора (причина звiльнення з посади - переведення на посаду заступника головного
бухгалтера) вiд 12.01.2018. Лiтус Олену Валерiївну призначено заступником директора з
економiки - головного бухгалтера згiдно рiшення генерального директора на невизначений термiн.
Рiшення прийнято 12 сiчня 2018 року.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові
Від загальної
посадової особи або повне
Ідентифікаційний
Кількість
кількості акцій прості
найменування юридичної код юридичної особи акцій (шт.)
(у відсотках)
іменні
особи

Кількість за видами акцій
прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний директор

Зима Алiна Володимирiвна

д/в

650

0.000823

650

0

0

0

Головний бухгалтер

Лiтус Олена Валерiївна

д/в

0

0

0

0

0

0

Голова Ревiзiйної
комiсiї

Герасименко Ганна
Станiславiвна

д/в

1

0.000001

1

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Ткачук Юрiй Петрович

д/в

100

0.000126

100

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Линда Свiтлана Iванiвна

д/в

100

0.000126

100

0

0

0

Голова Наглядової
ради

Машковцев Сергiй
Вячеславович

д/в

1

0.000001

1

0

0

0

Член Наглядової ради

Романенко Микола
Володимирович

д/в

1

0.000001

1

0

0

0

Член Наглядової ради

Прищепа Василь
Михайлович

д/в

1

0.000001

1

0

0

0

В.о.заступника
директора з
економiки-головного
бухгалтера

Лазутiна Людмила
Олександрiвна

д/в

0

0

0

0

0

0

854

0.001079

854

0

0

0

Усього

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента
(для публічних акціонерних товариств)
Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість
акцій (штук)

Від загальної кількості
акцій (у відсотках)

ПрАТ "ЗТР"

00213428

69600 Запорізька Днiпровський
м.Запорiжжя Днiпровське шосе, 3

64923573

82.2692

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість
акцій (штук)

Від загальної кількості
акцій (у відсотках)

ПрАТ "ЗТР"

649923573
64923573

Усього

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

64923573

0

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

82.269214

64923573

0

82.269214

64923573

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
30.03.2017
93.5157
Загальнi збори акцiонерiв скликанi вiдповiдно до законодавства України, локальними нормативними
актами Товариства за iнiцiативою Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ».
Перелiк питань, що розглядались на Загальних зборах:
1)прийняття рiшення про обрання складу та членiв лiчильної комiсiї та припинення їх повноважень;
2)розгляд звiту Генерального директора Товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Генерального директора Товариства;
3)розгляд звiту Наглядової ради про свою дiяльнiсть та загальний стан Товариства у 2016 роцi,
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства;
4)розгляд звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк, прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї товариства;
5)прийняття рiшення про затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2016
рiк;
6)прийняття рiшення про затвердження основних напрямкiв дiяльностi i планiв Товариства на 2017
рiк;
7)прийняття рiшення про розподiл прибутку i збиткiв Товариства;
8)прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв;
9)прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства;
10)прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства;
11)прийняття рiшення про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з
членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради Товариства;
12)прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства;
13)прийняття рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства;
14)прийняття рiшення про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з
членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Загальними зборами прийнятi наступнi рiшення з питань порядку денного.
З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: обрати склад лiчильної комiсiї у кiлькостi 5 осiб. До
складу лiчильної комiсiї обрати наступних осiб: Овденко Галина Володимирiвна; Лагодюк Євгенiй
Степанович; Кустова Вiкторiя Леонiдiвна; Кулiкова Людмила Олексiївна.
Обрати Новоторова Олександра Леонiдовича головою Лiчильної комiсiї.
Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї з моменту завершення цих загальних зборiв
акцiонерiв Товариства.
З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:прийняти до вiдома звiт Генерального директора
Товариства за 2016 рiк. Роботу Генерального директора Товариства у 2016 роцi визнати задовiльною
та такою, що вiдповiдає загальнiй стратегiї розвитку, основним напрямкам дiяльностi та планам
Товариства, а також iнтересам Товариства в цiлому.
З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:прийняти до вiдома звiт Наглядової ради про свою
дiяльнiсть та загальний стан Товариства у 2016 роцi. Роботу Наглядової ради у 2016 роцi визнати
задовiльною та такою, що вiдповiдає загальнiй стратегiї розвитку, основним напрямкам дiяльностi та
планам Товариства, а також iнтересам Товариства та акцiонерiв в цiлому.
З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: прийняти до вiдома звiт та затвердити висновки
Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства у 2016 роцi визнати
задовiльною.
З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть)
Товариства за 2016 рiк.
З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:затвердити основнi напрямки дiяльностi i плани
Товариства на 2016 рiк.
З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: збиток Товариства, отриманий за пiдсумками
господарської дiяльностi в 2016 роцi в сумi 720254,26 грн.,покрити за рахунок нерозподiленого
прибутку попереднiх рокiв.Решту прибутку, отриманого Товариством за пiдсумками господарської
дiяльностi попереднiх рокiв в розмiрi 12 757 786,31 грн., залишити нерозполiленим.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:згiдно частини 3 статтi 70 Закону України «Про
акцiонернi товариства», схвалити вчинення Товариством наступних значних правочинiв.
Схвалити вчинення Товариством правочинiв протягом одного року з моменту прийняття цього
рiшення, на наступних умовах: гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв - не бiльше
еквiваленту 300 (триста) мiльйонiв доларiв США на дату вчинення правочину; характер правочинiв правочини, предметом яких є надання поруки банкiвським установам за зобов’язаннями третiх осiб,
залучення кредитiв, позик, передання майна Товариства в iпотеку, заставу, внесення змiн до умов
фiнансування, наданого банкiвськими установами, укладення договорiв гарантiй та акредитивiв.
Схвалити вчинення Товариством правочинiв протягом одного року з моменту прийняття цього
рiшення, на наступних умовах: гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв - не бiльше
еквiваленту 700 (сiмсот) тисяч доларiв США на дату вчинення правочину; характер правочинiв правочини, предметом яких є придбання товарiв, робiт, послуг.
Схвалити вчинення Товариством правочинiв протягом одного року з моменту прийняття цього
рiшення, на наступних умовах: гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв - не бiльше
еквiваленту 700 (сiмсот) тисяч доларiв США на дату вчинення правочину; характер правочинiв правочини, предметом яких є продаж товарiв, що виробляються Товариством.
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження щодо прийняття рiшень про вчинення значних
правочинiв згiдно умов, затверджених цим рiшенням, а також про визначення (погодження) будь-яких
iнших умов значних правочинiв (в тому числi їх вартiсть), що будуть вчинятись Товариством
вiдповiдно до умов цього рiшення.
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження щодо прийняття рiшень про визначення посадової
особи, на яку буде покладено обов’язок щодо пiдписання та укладення вищезазначених правочинiв.
З ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:припинити повноваження всiх членiв Наглядової
ради Товариства.
З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:Перелiк кандидатiв до складу Наглядової ради
Товариства, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами до
складу Наглядової ради Товариства:
1 Машковцев Сергiй Вячеславович;
2 Прищепа Василь Михайлович;
3 Романенко Микола Володимирович.
З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: затвердити умови цивiльно-правових
договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
Затвердити наступний розмiр оплати членiв Наглядової ради Товариства за договорами, зазначеними
вище: послуги за вiдповiдними договорами надаються членами Наглядової ради безоплатно.
Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на пiдписання зазначених
вище договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: припинити повноваження всiх членiв
Ревiзiйної комiсiї Товариства.
З ТРИНАДЦЯТО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Перелiк кандидатiв до складу Ревiзiйної комiсiї
Товариства, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами до
складу Ревiзiйної комiсiї Товариства:
1 Герасименко Ганна Станiславiвна;
2 Ткачук Юрiй Петрович;
3 Линда Свiтлана Iванiвна.
З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:затвердити умови цивiльно-правових
договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Затвердити наступний розмiр оплати членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за договорами, зазначеними
вище: послуги за вiдповiдними договорами надаються членами Ревiзiйної комiсiї безоплатно.
Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на пiдписання зазначених
вище договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

чергові

позачергові
X
28.09.2017
93.6058

Опис

Загальнi збори акцiонерiв скликанi вiдповiдно до законодавства України, локальними нормативними
актами Товариства за iнiцiативою Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ»
Перелiк питань, що розглядались на Загальних зборах:
1)прийняття рiшення про обрання складу та членiв лiчильної комiсiї та припинення їх повноважень;
2)прийняття рiшення про змiну типу та найменування Товариства;
3)прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї статуту Товариства;
4)прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї положення «Про Загальнi збори акцiонерiв
Приватного акцiонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторiв»;
5)прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї положення «Про Наглядову раду Приватного
акцiонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторiв»;
6)прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї положення «Про Ревiзiйну комiсiю
Приватного акцiонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторiв»;
7)прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства;
8)прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства;
9)прийняття рiшення про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з
членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради Товариства;
10)прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства;
11)прийняття рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства;
12)прийняття рiшення про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з
членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства
Загальними зборами прийнятi наступнi рiшення з питань порядку денного.
З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: обрати склад лiчильної комiсiї у кiлькостi 5 осiб. До
складу лiчильної комiсiї обрати наступних осiб: 1) Овденко Галина Володимирiвна; 2) Лагодюк
Євгенiй Степанович; 3) Кустова Вiкторiя Леонiдiвна; 4) Кулiкова Людмила Олексiївна.
Обрати Новоторова Олександра Леонiдовича головою Лiчильної комiсiї.
Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї з моменту завершення цих загальних зборiв
акцiонерiв Товариства.
З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:змiнити тип Товариства з публiчного на приватне.
Змiнити найменування Товариства з Публiчного акцiонерного товариства «Завод малогабаритних
трансформаторiв» на Приватне акцiонерне товариство «Завод малогабаритних трансформаторiв».
З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: затвердити нову (дев’яту) редакцiю статуту
Товариства.
З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:затвердити нову (сьому) редакцiю положення
«Про Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Завод малогабаритних
трансформаторiв».
З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: затвердити нову (сьому) редакцiю положення «Про
Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторiв».
З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: затвердити нову (шосту) редакцiю положення «Про
Ревiзiйну комiсiю Приватного акцiонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторiв».
З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: припинити повноваження всiх членiв Наглядової
ради Товариства.
З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГОПерелiк кандидатiв до складу Наглядової ради
Товариства, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами до
складу Наглядової ради Товариства:
1) Машковцев Сергiй Вячеславович;
2) Прищепа Василь Михайлович;
3) Романенко Микола Володимирович
З ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: затвердити умови цивiльно-правових договорiв,
що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
Затвердити наступний розмiр оплати членiв Наглядової ради Товариства за договорами, зазначеними
вище: послуги за вiдповiдними договорами надаються членами Наглядової ради безоплатно.
Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на пiдписання зазначених
вище договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: припинити повноваження всiх членiв Ревiзiйної
комiсiї Товариства.
З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Перелiк кандидатiв до складу Ревiзiйної
комiсiї Товариства, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими
кандидатами до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства:
1) Герасименко Ганна Станiславiвна;
2) Ткачук Юрiй Петрович;
3) Линда Свiтлана Iванiвна.

З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:затвердити умови цивiльно-правових
договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Затвердити наступний розмiр оплати членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за договорами,
зазначеними вище: послуги за вiдповiдними договорами надаються членами Ревiзiйної комiсiї
безоплатно.
Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на пiдписання зазначених
вище договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АЛЬЯНСАУДИТ"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

34829687

Місцезнаходження

69006 Запорізька д/в 69006 м.Запорiжжя вул. Добролюбова, буд.6,
кв.19

Номер ліцензії або іншого документа на цей
3936
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.01.2007

Міжміський код та телефон

(061)2338699

Факс

(061)2246269

Вид діяльності

Аудит

Опис

Особа надає Товариству аудиторськi послуги.

Повне найменування юридичної особи або
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Київська д/в м.Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей
д/в
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

д/в

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044) 5910400

Факс

(044) 4825214

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть
депозитарiю

Опис

Особа надає депозитарнi послуги депозитарiю. Дiяльнiсть
депозитарiю не є лiцензiйною, ПАТ "НДУ" має статус Центрального
депозитарiю.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРАЇНСЬКИЙ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЕСТР"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

21656006

Місцезнаходження

01010 Київська д/н м.Киiв вул. Михайла Омеляновича-Павленка

Номер ліцензії або іншого документа на цей
286614
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.10.2013

Міжміський код та телефон

0445854240

Факс

0445854240

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Особа надає Товариству депозитарнi послуги.

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Cтрахова компанiя "АХА
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи СТРАХУВАННЯ"
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20474912

Місцезнаходження

04070 Київська д/в м. Київ вул. Iллiнська, 8

Номер ліцензії або іншого документа на цей
483290
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.09.2009

Міжміський код та телефон

(044) 4992499

Факс

(044) 4992499

Вид діяльності

послуги у сферi страхування

Опис

Особа надає Товариству послуги з страхування.

Повне найменування юридичної особи або
Приватне акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14281095

Місцезнаходження

01601 Київська д/в м. Київ пров. Рильський, 10

Номер ліцензії або іншого документа на цей
АВ №581214
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.04.2011

Міжміський код та телефон

(044)279-41-58

Факс

(044)278-51-40

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї
торгiвлi на фондовому ринку

Опис

Особа надає Товариству послуги з включення акцiй Товариства до
бiржового реєстру

Повне найменування юридичної особи або
Приватне акцiонерне товариство «Запорiжтрансформатор»
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

00213428

Місцезнаходження

69600 Запорізька д/в м.Запорiжжя Днiпровське шосе, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей
д/в
вид діяльності

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

д/в

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(061) 270 39 00

Факс

(061) 270 39 00

Вид діяльності

юридичнi послуги

Опис

Номер лiцензiї або iншого документа на цей вид дiяльностi не
наводиться, тому що цей вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню.У
звiтному роцi Товариство отримувало вiд Приватного акцiонерного
товариства «Запорiжтрансформатор» послуги з правового
забезпечення господарської дiяльностi.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма
існування та
форма випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

23.01.2003

28/1/03

ДКЦПФР

UA0801361009

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.01

78916000

789160.00

100.000000000000

Опис

Протягом звiтного перiоду цiннi папери Товариства не перебували у лiстингу на фондових бiржах України. Протягом звiтного перiоду торгiвля
акцiями Товариства на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало додаткової
емiсiї цiнних паперiв.

XI. Опис бізнесу
ПрАТ "Завод МГТ" - пiдприємство 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 квiтня в 1991 роцi Виконавчим комiтетом Ленiнської народної Ради народних депутатiв м.
Запорiжжя було зареєстровано державне мале пiдприємство по виробництву малогабаритних
трансформаторiв 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 рiшенням виконавчого комiтета Ленiнської народної Ради м. Запорiжжя №117/14
пiдприємство було перереєстроване в державне пiдприємство з виробництва малогабаритних
трансформаторiв.
В червнi 1995 року державне пiдприємство "Завод МГТ" у процесi приватизацiї було перетворене
у вiдкрите акцiонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторiв".
У квiтнi 2011 року на Загальних зборах акцiонерiв прийнято рiшення про перейменування
пiдприємства в публiчне акцiонерне товариство «Завод малогабаритних трансформаторiв». За 26
рокiв плiдної працi, iнновацiйних рiшень, маневреностi, гнучкостi i якостi у виконаннi вимог
замовника пiдприємству вдалося закрiпити свої позицiї на ринку, сформувати репутацiю
надiйного виробника в своєму сегментi. ПАТ «Завод МГТ» написав свою iсторiю завдяки
високоякiсної продукцiї, професiйного колективу, вкладу пiдприємства у розвиток
трансформаторобудування.
В 2017 роцi загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про змiну найменування
товариства на ПрАТ «Завод МГТ».
На пiдприємствi дiє прямолiнейна структура управлiння.
ПрАТ "Завод МГТ" не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй , представництв та iнших вiдокремлених
структурних пiдроздiлiв.
У 2017 роцi ПрАТ "Завод МГТ" мало наступну органiзацiйну структуру:
Керiвником товариства є Генеральний директор.
Генеральному директору пiдпорядковуються наступнi керiвникi за функцiями управлiння, а саме:
- Головний iнженер-начальник управлiння системи якостi;
- Заступник директора з економiки- головний бухгалтер;
- Заступник директора з виробництва;
- Начальник вiддiлу продаж;
- Iнженер з охорони працi.
Головному iнженеру пiдпорядковуються наступнi керiвникi та вiддiли:
- вiддiл головного конструктора;
- енергомеханiчна служба;
- випробувальна станцiя;
- архiв;
- автотранспортна дiлянка.
Заступнику директора з виробництва пiдпорядковуються:
-виробниче-диспетчерське бюро;
-дiлянка трансформаторiв;
-дiлянка металоконструкцiй.

Протягом 2017 в органiзацiйнiй структурi управлiння ПрАТ "Завод МГТ" змiн не вiдбулись.
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв облiкового складу – 56 осiб. Фонд оплати
працiвникiв за 2017 рiк - 5049 тис. грн. У 2017 роцi вiдбулося збiльшення розмiру фонду оплати
працi вiдносно фонду оплати працi за 2016 рiк на 47 %.
Кадрова програма спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним
потребам емiтента. Кадрова полiтика Товариства тiсно пов'язана iз стратегiєю розвитку
Товариства i є стабiльною та динамiчною та коригується вiдповiдно до змiн тактики пiдприємства,
виробничої та економiчної ситуацiї. Найголовнiшим завданням у кадровiй роботi залишається
формування високопрофесiйного колективу, здатного працювати на перспективу. В Товариствi
зважено i обдумливо пiдходять до питання подбору, пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв.
ПрАТ "Завод МГТ" не належить до жодних об'єднань пiдприємств.
Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами Товариство не
проводить.
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом 2017 року до Товариства не
надходило.
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства складена на пiдставi дiючих нацiональних та мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку та звiтностi, якi набули чинностi на 31.12.2017 р.
Датою переходу пiдприємства на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi є 1 сiчня 2012 року.
Облiкова полiтика пiдприємства покликана забезпечити вiдповiднiсть фiнансової iнформацiї
наступним якiсним характеристикам: доцiльнiсть, зрозумiлiсть, надiйнiсть, порiвняннiсть.
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства складається за принципом нарахування (за винятком звiту про
рух грошових коштiв) i безперервностi дiяльностi. Згiдно з принципом нарахування результати
операцiй i iнших подiй визнаються пiдприємством у мiру їх виникнення (а не у момент отримання
або виплати грошових коштiв i еквiвалентiв) i вiдбиваються в облiкових записах i у фiнансовiй
звiтностi в тому перiодi, до якого вони вiдносяться.
Фiнансова звiтнiсть вiдображає фiнансовi результати операцiй i iнших подiй, групуючи їх по
основних категорiях (елементам) вiдповiдно до економiчних характеристик. У звiтi про
фiнансовий стан елементами, безпосередньо пов'язаними з оцiнкою фiнансового стану, є активи,
зобов'язання i капiтал. У звiтi про сукупний доход елементами, безпосередньо пов'язаними з
вимiром результатiв дiяльностi, є доходи i витрати.
Пiдприємство використовує оцiнки i робить припущення, якi мають вплив на визначення у
фiнансовiй звiтностi суми активiв i зобов'язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду,
розкриття умовних активiв та зобов'язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi. Оцiнки i
припущення пiддаються постiйному критичному аналiзу i грунтуються на минулому досвiдi
керiвництва пiдприємства i iнших чинниках, у тому числi на очiкуваннях вiдносно майбутнiх
подiй, якi вважаються обгрунтованими в обставинах, що склалися.
Основнi положення облiкової полiтики визначенi Наказом по пiдприємству.
Основнi засоби вiдображаються у балансi по переоцiненої вартостi. Переоцiнка основних засобiв
проводиться, якщо залишкова вартiсть їх вiдрiзняється вiд справедливої вартостi основних засобiв
на дату балансу.
Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних с полiпшеннями
об'єктiв основих засобiв (модернiзацiя, реконструкцiя, модифiкацiя та iншi витрати по капiтальним
ремонтам).
Амортизацiя по основним засобам нараховується прямолiнiйним методом згiдно статi 145

Податкового кодексу України. До складу необоротних активiв належать нематерiальнi активи,
малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (термiн використання яких бiльш одного року та
вартiстю понад 6000 грн.), фiнансовi iнвестицiї. Амортизацiя малоцiнних необоротних
матерiальних активiв нараховується у першому мiсяцi використання у розмiрi 100%. Амортизацiя
нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом згiдно статi 145 Податкового
кодексу України.
Оцiнка виробничих запасiв при передачi у виробництво та iншому вибуттi визначається методом
ФIФО згiдно МСБО 2 "Запаси". Матерiальнi активи, якi використовуються понад одного року,
вiдносяться до малоцiнних швидкозношувальних предметiв ( МШП ). Нарахування зносу МШП
здiйснюється у розмiрi 100% балансової вартостi таких предметiв у момент передачi зi складу до
експлуатацiї. Готова продукцiя, незавершене виробництво вiдображаються у балансi по фактичнiй
виробничiй вартостi.
Фiнансовi iнвестицiї визначати у бухгалтерському облiку та звiтностi згiдно вимог П(С)БО 12
"Фiнансовi iнвестицiї" та М(С)БО 39 "Фiнансовi iнструменти- визнання та оцiнка". Довгостроковi
iнвестицiї облiковуються за методом участi в капiталi по собiвартостi придбання.
Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iсную вирогiднiсть надходження
економiчних доходiв та є можливiсть достовiрно визначити. У фiнансовiй звiтностi дебiторська
заборгованiсть вiдображається за вартiстю чистої реалiзацiї, яка дорiвнює сумi дебiторської
заборгованостi, зменшеної на суму резерву сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв
визначається за методом абсолютної сумнiвної заборгованостi на основi аналiзу
платоспроможностi окремих дебiторiв.
Щорiчно визначати забезпечення по гарантованим зобов'язанням, пенсiйним та по витратам
персоналу. Згiдно поправок до МСФЗ №19 були значно змiненi пенсiйнi зобов'язання попереднiх
перiодiв у формi 1 Баланс (Звiт про фiнансовий стан) за 2017 рiк.
Згiдно МСБО 12 " Податок на прибуток" визначати розрахунок витрат (доходiв) з податку на
прибуток з визнанням вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов’язань.
Розмiр вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов’язань розраховувати
щомiсяця згiдно показникiв дiяльностi, при складаннi фiнансової звiтностi за звiтнi перiоди
послiдовно вiдображати у формах фiнансової звiтностi.
Основна продукцiя, що виробляє пiдприємство, це трансформатори силовi потужнiстю 10 - 1000
кВА. Виробництво не залежить вiд сезонних змiн. Обсяг випуску трансформаторiв за 2017 рiк
склав 189 МВА (785 шт.), обсяг продажу трансформаторiв 191 МВА (779 шт.) Частка експорту
знизилася в загальному обсязi продажiв з 20% в 2016 роцi до 11% в 2017 роцi. Основним ринком
збуту (89%) є Україна.
Основними споживачами продукцiї залишаються Обленерго України:
- ПАТ «Чернiгiвобленерго» -4,8 МВА (18 трансформаторiв);
- ПАТ «Вiнницяобленерго» -6,47 МВА (69 трансформаторiв);
- ПАТ «Сумиобленерго» - 7,56 МВА (56 трансформаторiв);
- ПАТ «Львiвобленерго» - 13,2 МВА (53 трансформатори);
- ПАТ «ДТЕК Днiпрообленерго» - 17,45 МВА (53 трансформатори);
- ПАТ «Прикарпаттяобленерго» - 2,78 МВА (7 трансформаторiв);
- ПАТ «Запорiжжяобленерго» - 3,65 МВА (20 трансформаторiв);
- ПАТ «Полтавообленерго» -26,24 МВА (230 трансформаторiв);
- ПАТ «Одесаобленерго» -19,8 МВА (66 трансформаторiв);
Основними джерелами сировини є вiтчизняна сировина та комплектуючi. Цiни на сировину мають
постiйну тенденцiю збiльшення. Основнi постачальники за основними видами сировини та
комплектуючiх:
-ПрАТ "ЗТР", придбано сировини та комплектуючiх за 2017 рiк на суму 24 млн.728 тис. грн.;
-ПрАТ "ЗКЗ", придбано сировини за 2017 рiк на суму 7 млн. 456 тис. грн.;
-ТОВ "МД Iстейт", придбано сировини за 2017 рiк на суму 1 млн. 577 тис. грн.

За останнi п'ять рокiв ПАТ "Завод МГТ" були придбанi та модернiзованi основнi засоби в тому
числi:
За 2013 рiк введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 686 тис. грн.
Вибуло протягом року основних засобiв на суму 6 тис. грн.
За 2014 рiк введено в експлуатацiю iнших малоцiнних необоротних активiв на суму 20 тис. грн.
Вибуло протягом року основних засобiв на 34 тис. грн.
Згiдно МСБО 16 «Основнi засоби» станом на 31.12.2014 року ТОВ «Єрнст єнд Янг» проведена
переоцiнка для визначення справедливої вартостi основних засобiв, котрi є власнiстю Товариства
на 838 тис.грн.
За 2015 рiк введено в експлуатацiю iнших малоцiнних необоротних активiв на суму 6 тис.грн.
Вибуло протягом року основних засобiв на 21 тис. грн.
За 2016 рiк введено в експлуатацiю iнших малоцiнних необоротних активiв на суму 9,7 тис. грн.
Товариство орендує виробничi примiщення на суму 1956 тис.грн., яке облiковується на
забалансовому рахунку.
За 2017 рiк введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 303 тис. грн.:
- напiв/автомат Warrior500,БЖ на суму 138тис. грн.;
- вимiрювач опору обмоток трансформаторiв СА640 на суму 142,7 тис. грн.;
- ваги електроннi крановi ВЕК-1ДМ на суму 7,7 тис. грн.;
- гайковерти пневматичнi на суму 7,6 тис. грн.;
- Ноутбук НР 250 на суму 5,8 тис. грн.
Була придбана програмна продукцiя Windows 10 Professio на суму 4,2 тис. грн.
Товариство орендує виробничi примiщення на суму 2502 тис. грн.
Протягом звiтного перiоду Товариством укладенi наступнi правочини з афiлiйованими особами.
Дата укладання; cторони правочину; змiст (предмет); сума (вартiсть), грн.; пiдстава укладання;
методика цiноутворення застосована ПрАТ "Завод МГТ" для визначення суми правочину.
1. 17.01.2017;ПрАТ "ЗАВОД МГТ", ПрАТ "ЗТР"; отримання комплектуючих; 1699999,77; рiшення
виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна
договiрна.
2. 01.02.2017;ПрАТ "ЗАВОД МГТ", ПрАТ "ЗТР" отримання послуг по органiзацiї роботи служби
безпеки та охорони пiдприємства; 41250,00; рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна
методика цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
3. 17.02.2017;ПрАТ "ЗАВОД МГТ", ПрАТ "ЗТР"; отримання комплектуючих; 1699999,77; рiшення
виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна
договiрна.
4. 20.03.2017;ПрАТ "ЗАВОД МГТ", ПрАТ "ЗТР"; отримання в оренду примiщення ПК «ЗТР»;
4500,00; рiшення виконавчого органу Товариства;спецiальна методика цiноутворення не
застосовувалась, цiна договiрна.
5. 01.04.2017;ПрАТ "ЗАВОД МГТ", ПрАТ "ЗТР" отримання послуг по водопостачанню та
прийому сточних вод в систему каналiзацiї; 4942,75; рiшення виконавчого органу Товариства;
спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
6. 24.04.2017;ПрАТ "ЗАВОД МГТ", ПрАТ "ЗТР"; отримання комплектуючих; 1720000,00; рiшення
виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна
договiрна.
7. 03.05.2017 ПрАТ "ЗАВОД МГТ", ПрАТ "ЗТР"; поставка виробiв електротехнiчного призначення
; 1044682.50; рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не
застосовувалась, цiна договiрна.
8. 03.05.2017 ПрАТ "ЗАВОД МГТ", ПрАТ "ЗТР"; поставка виробiв електротехнiчного призначення
; 1005849.00; рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не
застосовувалась, цiна договiрна.
9. 03.05.2017 ПрАТ "ЗАВОД МГТ", ПрАТ "ЗТР"; поставка виробiв електротехнiчного призначення
; 1357824.00; рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не

застосовувалась, цiна договiрна.
10. 03.05.2017 ПрАТ "ЗАВОД МГТ", ПрАТ "ЗТР"; поставка виробiв електротехнiчного
призначення ; 607167.00; рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика
цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
11. 03.05.2017 ПрАТ "ЗАВОД МГТ", ПрАТ "ЗТР"; поставка виробiв електротехнiчного
призначення ; 805209.00; рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика
цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
12. 03.05.2017 ПрАТ "ЗАВОД МГТ", ПрАТ "ЗТР"; поставка виробiв електротехнiчного
призначення ; 56293.50; рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика
цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
13. 03.05.2017 ПрАТ "ЗАВОД МГТ", ПрАТ "ЗТР"; поставка виробiв електротехнiчного
призначення ; 1727283.00; рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика
цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
14. 03.05.2017 ПрАТ "ЗАВОД МГТ", ПрАТ "ЗТР"; поставка виробiв електротехнiчного
призначення ; 1195686.00; рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика
цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
15. 29.05.2017;ПрАТ "ЗАВОД МГТ", ПрАТ "ЗТР"; отримання комплектуючих; 1724999,39;
рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась,
цiна договiрна.
16. 12.06.2017;ПрАТ "ЗАВОД МГТ", ПрАТ "ЗТР"; отримання комплектуючих; 1724999,94;
рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась,
цiна договiрна.
17 . 15.06.2017;ПрАТ "ЗАВОД МГТ", ПрАТ "ЗТР"; отримання комплектуючих; 1724999,81;
рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась,
цiна договiрна.
18. 31.07.2017;ПрАТ "ЗАВОД МГТ", ПрАТ "ЗТР"; отримання комплектуючих; 1724997,55;
рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась,
цiна договiрна.
19. 01.08.2017;ПрАТ "ЗАВОД МГТ", ПрАТ "ЗТР"; отримання комплектуючих; 1724999,69;
рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась,
цiна договiрна.
20. 27.09.2017;ПрАТ "ЗАВОД МГТ", ПрАТ "ЗТР"; отримання в оренду примiщення ПК «ЗТР»;
3178,00; рiшення виконавчого органу Товариства;спецiальна методика цiноутворення не
застосовувалась, цiна договiрна.
21. 11.10.2017;ПрАТ "ЗАВОД МГТ", ПрАТ "ЗТР"; отримання комплектуючих; 1727999,51;
рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась,
цiна договiрна.
22. 17.10.2017;ПрАТ "ЗАВОД МГТ", ПрАТ "ЗТР"; отримання комплектуючих; 1727999,83;
рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась,
цiна договiрна.
23. 11.12.2017;ПрАТ "ЗАВОД МГТ", ПрАТ "ЗТР"; отримання комплектуючих; 1727999,51;
рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась,
цiна договiрна.
24. 13.12.2017;ПрАТ "ЗАВОД МГТ", ПрАТ "ЗТР"; отримання комплектуючих; 1727999,83;
рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась,
цiна договiрна.
25. 11.01.2017;ПрАТ «ЗКЗ», ПрАТ «ЗАВОД МГТ»; отримання кабельно-проводникової
продукцiї;1504118.40грн. з ПДВ; рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика
цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
26. 03.04.2017;ПрАТ «ЗКЗ», ПрАТ «ЗАВОД МГТ»; отримання кабельно-проводникової
продукцiї;1530952,44 грн. з ПДВ; рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика
цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
27. 24.04.2017;ПрАТ «ЗКЗ», ПрАТ «ЗАВОД МГТ»; отримання кабельно-проводникової

продукцiї;1175319,42 грн. з ПДВ; рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика
цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
28. 17.07.2017;ПрАТ «ЗКЗ», ПрАТ «ЗАВОД МГТ»; отримання кабельно-проводникової
продукцiї;1194035,17 грн. з ПДВ; рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика
цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
29. 11.08.2017;ПрАТ «ЗКЗ», ПрАТ «ЗАВОД МГТ»; отримання кабельно-проводникової
продукцiї;978453,59 грн.з ПДВ; рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика
цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
30. 08.09.2017;ПрАТ «ЗКЗ», ПрАТ «ЗАВОД МГТ»; отримання кабельно-проводникової
продукцiї;1336837,37грн.з ПДВ; рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика
цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
31. 10.11.2017;ПрАТ «ЗКЗ», ПрАТ «ЗАВОД МГТ»; отримання послуг по зберiганню товарiв;
225,00 грн.з ПДВ; рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не
застосовувалась, цiна договiрна.
32. 05.12.2017;ПрАТ «ЗКЗ», ПрАТ «ЗАВОД МГТ»; отримання кабельно-проводникової
продукцiї;1145899,73грн.з ПДВ; рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика
цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
Товариство володiє, користується i розпоряджається своїм майном вiдповiдно до чинного
законодавства i характеру своєї дiяльностi. Обмеження на використання майна немає.Основнi
засоби емiтента пiдтримуються у робочому станi. Основнi засоби Товариства складаються з
основних та орендованих. За необхiднiстю проводяться поточнi ремонти будiвель, споруд, машин,
обладнання та профiлактичнi роботи по iншим основним засобам. Основнi засоби розташованi за
мiсцезнаходженням пiдприємства. Детально розгорнуто iнформацiя, щодо складу вартостi,
нарахованої амортизацiї, ступеня використання обладнання, надходжень та вибуття основних
засобiв наведена у Примiтках до фiнансової звiтностi, iнформацiї про основнi засоби (за
залишковою вартiстю). Товариство не має основних засобiв, що тимчасово не використовуються.
Пiдприємство щорiчно сплачує збори за забруднення навколишнього середовища через викиди у
атмосферу забруднюючих речовин вiд стацiонарних джерел. Викиди в атмосферу вiд дiяльностi
Товариства не перевищують нормативiв. Планiв капiтального будiвництва пiдприємство немає.
Фiнансування вiдбувається за рахунок власних оборотних коштiв.
Пiдприємство залежить вiд загального рiвня економiки України, нових законодавчих iнiцiатив, що
створюють нестабiльнiсть та невизначенiсть у подальшiй дiяльностi, бюрократичних затримок та
перепон рiзних державних органiв.
Економiчна нестабiльнiсть у державi негативно вливають на фiнансово-економiчний стан
пiдприємства. Проаналiзувавши об`єктивнi умови, в яких працює пiдприємство (економiчна криза,
нестача коштiв у замовникiв), Товариство визначило основнi напрямки своєї дiяльностi. Це
зростання конкурентноспроможностi виготовлених трансформаторiв, а саме пiдвiщення якостi та
зниження собiвартостi.
Штрафи за порушення строкiв сплати податкiв та обов'язкових платежiв вiдсутнi.
Господарська дiяльнiсть Товариства здiйснюється за рахунок Власного капiталу,
який складається зi статутного капiталу, iншого додаткового капталу, нерозподiленого прибутку.
Фiнансова полiтика на пiдприємствi у 2017 роцi будувалась у наступних напрямких:
- нарощування обсягiв виробництва;
- рацiональне використання грошових коштiв;
- зменшення дебiторської заборгованностi;

- погашення кредиторської заборгованностi.
Укладенi, але не виконаннi договори, що суттєво впливають на фiнансовий стан Товариства, на
кiнець звiтного перiоду вiдсутнi.
Провадження Товариством ринкової дiяльностi, забезпечення прибутковостi та ефективностi,
нарощування темпiв господарської дiяльностi.
У 2017 роцi на пiдприємствi не впроводжувались дослiдження. Кошти на дослiдження протягом
року не витрачались.
Iнформацiя про судовi справи не наводиться, оскiльки вiдсутнi судовi справи, за якими
розглядаються позовнi вимоги i справи, стороною в яких виступають посадовi особи емiтента.
Iнша iстотна iнформацiя вiдсутня. Аналiз господарювання Товариства за останнi три роки не
проводився.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

2068

2286

1956

2502

4024

4788

18

45

1956

2502

1974

2547

машини та обладнання

1105

1243

0

0

1105

1243

транспортні засоби

250

353

0

0

250

353

0

0

0

0

0

0

695

645

0

0

695

645

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

2068

2286

1956

2502

4024

4788

Найменування
основних засобів
1. Виробничого
призначення:
будівлі та споруди

земельні ділянки
інші

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Протягом 2017 року Товариством спрямовано коштiв на капiтальнi iнвестицiї на суму 303 тис.
грн., у т.ч. на:
- придбання основних засобiв 288,4 тис. грн.;
- iншi необоротнi матерiальнi активи 14,3 тис. грн.;
- придбання нематерiальних активiв 4,2 тис. грн.
Облiк основних засобiв Товариством ведеться по рахункам, групам та найменуванням
об`єктiв.
За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.17 р. на балансi облiковуються
Опис наступнi основнi засобi та iншi необоротнi матерiальнi активи:
- будинки, споруди та передавальнi пристрої на суму 45,0 тис. грн.
- машини та обладнання на суму 1243,0 тис. грн.
- транспортнi засоби на суму 535,0 тис. грн.
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 60,0 тис. грн.
- iншi необоротнi матерiальнi активи 585,0 тис. грн.
Основнi засоби облiковуються Товариством за первiсною вартiстю.
Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2017 р. становить 893тис.
грн., залишкова вартiсть – 2286 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

14015

14523

789

789

Статутний капітал
(тис. грн.)

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

0

0

Опис

Розрахункова вартiсть чистих активiв 14 015 тис.грн. бiльше скоригованого статутного
капiталу 789 тис.грн.Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на
кiнець року.

Висновок

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй
ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення
(стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi",
затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення
вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи +
Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi
зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань
Кредити банку

Дата
виникнення

Непогашена частина Відсоток за користування
боргу (тис. грн.)
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами
(у тому числі за похідними
цінними паперами)(за кожним
видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за
кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та
забезпечення

X

5010

X

X

Усього зобов’язань та
забезпечень

X

6518

X

X

у тому числі:
Зобов'язання за цінними
паперами
у тому числі:

Опис:

Товариство у 2017 роцi не використовувало у своїй дiяльностi залученi кошти. До
довгострокових зобов'язань i забеспечень вiднесенi: пенсiйнi зобов'язання,
довгостроковi забеспечення витрат персоналу.
Загальна сума поточної кредиторської заборгованостi 5010,0 тис.грн., у тому числi:
- по рахункам з одержаних авансiв 651,0 тис. грн.;
- по розрахункам з бюджетом 53 тис. грн.;
- по розрахункам зi страхування 54 тис. грн.;

- по розрахункам з оплати працi 199,0 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованiсть по одержаним авансам 4038 тис. грн.;
- по розрахункам з учасниками 11 тис. грн.;
- iншi поточнi зобов'язання 4 тис. грн.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів

Найменуванн Граничн
я
а сукупна
Дата
№
прийнят уповноважено вартість
з/
тя
го органу, що правочин
п
рішення
прийняв
ів
рішення
(тис.грн)

1

1

2

3

4

Загальнi збори
акцiонерiв
Публiчного
акцiонерного
30.03.201
товариства
8112032.1
7
«Завод
малогабаритни
х
трансформатор
iв»

Співвідношен
Вартість ня граничної
активів
сукупної
емітента
вартості
за
правочинів
даними
до вартості
останньо
активів
емітента за
ї річної
фінансов
даними
ої
останньої
звітності
річної
(тис.
фінансової
грн)
звітності (у
відсотках)
5

17297

Предмет
правочину

Дата
розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступ
ній
інформаційній
базі даних
Комісії

Веб-сайт
товариства,
на якому
розміщена
інформація

6

7

8

9

46898.49

Надання
поруки
банкiвським
установам за
зобов’язання
ми третiх
осiб,
залучення
кредитiв,
позик,
передання
майна в
iпотеку,
заставу,
внесення
змiн до умов
фiнансуванн
я, наданого
банкiвським
и
установами,
укладення
договорiв
гарантiй та
акредитивiв.

31.03.2017

www.mgt.com
.ua

Опис:
30.03.2017 Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторiв»
(далi - Товариство) прийняли рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв (протокол
№23 вiд 30.03.2017).
Характер правочинiв - правочини, предметом яких є надання поруки банкiвським установам за зобов’язаннями третiх
осiб, залучення кредитiв, позик, передання майна Товариства в iпотеку, заставу, внесення змiн до умов фiнансування,
наданого банкiвськими установами, укладення договорiв гарантiй та акредитивiв.
Гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв: не бiльше нiж 8 112 032,1 тис.грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 17 297 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства –46898,49 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 69 434 550.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у Загальних зборах – 64 932 198.

Найменуванн Граничн
Дата
я
а сукупна
№
прийнят уповноважено вартість
з/
тя
го органу, що правочин
п
рішення
прийняв
ів
рішення
(тис.грн)

1

2

3

4

Співвідношен
Вартість ня граничної
активів
сукупної
емітента
вартості
за
правочинів
даними
до вартості
останньо
активів
ї річної
емітента за
фінансов
даними
ої
останньої
звітності
річної
(тис.
фінансової
грн)
звітності (у
відсотках)
5

6

Предмет
правочину

Дата
розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступ
ній
інформаційній
базі даних
Комісії

Веб-сайт
товариства,
на якому
розміщена
інформація

7

8

9

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 64 932 198, "проти" - 0.

2

Загальнi збори
акцiонерiв
Публiчного
акцiонерного
30.03.201
товариства
7
«Завод
малогабаритни
х
трансформатор
iв»

18928.1

17297

109.43

Придбання
товарiв,
робiт,
послуг.

26.03.2017

www.mgt.com
.ua

Опис:
30.03.2017 Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторiв»
(далi - Товариство) прийняли рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв (протокол
№23 вiд 30.03.2017).
Характер правочинiв - правочини, предметом яких є придбання товарiв, робiт, послуг.
Гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв: не бiльше нiж 18 928.1 тис.грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 17 297 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства –109,43 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 69 434 550.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у Загальних зборах – 64 932 198.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 64 932 198, "проти" - 0.

3

30.03.2017
Загальнi збори
акцiонерiв
Публiчного
акцiонерного
30.03.201
товариства
7
«Завод
малогабаритни
х
трансформатор
iв» (далi Товариство)

18928.1

17297

109.43

Продаж
товарiв, що
виробляютьс
я
Товариством
.

31.03.2017

www.mgt.com
.ua

Опис:
30.03.2017 Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторiв»
(далi - Товариство) прийняли рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв (протокол
№23 вiд 30.03.2017).
Характер правочинiв - правочини, предметом яких є продаж товарiв, що виробляються Товариством.
Гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв: не бiльше нiж 18 928.1 тис.грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 17 297 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства –109.43 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 69 434 550.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у Загальних зборах – 64 932 198.

Найменуванн Граничн
Дата
я
а сукупна
№
прийнят уповноважено вартість
з/
тя
го органу, що правочин
п
рішення
прийняв
ів
рішення
(тис.грн)

1

2

3

4

Співвідношен
Вартість ня граничної
активів
сукупної
емітента
вартості
за
правочинів
даними
до вартості
останньо
активів
ї річної
емітента за
фінансов
даними
ої
останньої
звітності
річної
(тис.
фінансової
грн)
звітності (у
відсотках)
5

6

Предмет
правочину

Дата
розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступ
ній
інформаційній
базі даних
Комісії

Веб-сайт
товариства,
на якому
розміщена
інформація

7

8

9

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 64 932 198, "проти" - 0.

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

30.03.2017

31.03.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

30.03.2017

31.03.2017

Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів

12.04.2017

13.04.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

25.04.2017

26.04.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

28.09.2017

29.09.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

02.10.2017

03.10.2017

Відомості про зміну типу акціонерного
товариства

24.10.2017

25.10.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

03.11.2017

06.11.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

06.11.2017

06.11.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
«АЛЬЯНСАУДИТ»
34829687
69006 м. Запорiжжя, вул.
Добролюбова, б. 9, кв. 19
3936 19.01.2007

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

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості,
виданого Аудиторською палатою України

д/в

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
Думка аудитора***
Пояснювальний параграф (у разі наявності)

01.01.2017
31.12.2017
безумовно-позитивна
д/в

Номер та дата договору на проведення аудиту

209/17
12.01.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

15.03.2018

12.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

12.04.2018
7500.00

* 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.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
«АЛЬЯНСАУДИТ»
34829687
69006 м. Запорiжжя, вул.
Добролюбова, б. 9, кв. 19
№ 3936 19.01.2007

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

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості,
виданого Аудиторською палатою України

д/в

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
Думка аудитора***
Пояснювальний параграф (у разі наявності)

01.01.2017
31.12.2017
безумовно-позитивна
д/в

Номер та дата договору на проведення аудиту

209/17
12.01.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

15.03.2018
12.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

12.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
Текст аудиторського висновку (звіту)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
69006 м. Запорiжжя, вул. Добролюбова, б.9, кв.19
тел./факс (061) 233-86-99; тел. (061) 224-62-69
ел.пошта: аljans@ukr.net
сайт: аudit.da.zp.ua
код ЄДРПОУ 34829687
________________________________________
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного товариства
"Завод малогабаритних трансформаторiв"
Акцiонерам та керiвництву
Приватного Акцiонерного Товариства "Завод малогабаритних трансформаторiв"
Звiт з аудиту фiнансової звiтностi
Думка

7500.00

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного Акцiонерного Товариства «Завод малогабаритних
трансформаторiв» (далi – ПрАТ «Завод МГТ»), що складається зi звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2017р., звiту
про сукупний дохiд, звiту про змiни у власному капiталi та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився
зазначеною датою, i примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi ПрАТ «Завод МГТ» є Мiжнароднi стандарти
фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ).
Фiнансова звiтнiсть ПрАТ «Завод МГТ», складена з припущенням подальшого безперервного функцiонування в
нацiональнiй валютi України - гривнi.
Обрана ПрАТ «Завод МГТ» облiкова полiтика, яка обумовлена в наказi «Про органiзацiю бухгалтерського облiку та
облiкову полiтику» вiд 11.01.2016 р. № 1, протягом звiтного перiоду була незмiнною.
На нашу думку фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан
ПрАТ «Завод МГТ» на 31 грудня 2017 р., та його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився
зазначеною датою, вiдповiдно МСФЗ.
Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими
стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є
незалежними по вiдношенню до ПрАТ «Завод МГТ» згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з
Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до
нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу
РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як
основи для нашої думки.
Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається з Рiчної iнформацiї
емiтента за 2017 р. Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо
висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв’язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi
нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва
невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту,
або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи
ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов’язанi повiдомити про цей факт.
Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до
МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб
забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються
безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування
компанiї.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована
впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди
виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на
економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм
протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
• iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки,
розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що
є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може
включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього
контролю;
• отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур,
якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю ;
• оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдного
розкриття iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть
дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи
iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї

продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми
повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або,
якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити
компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
• оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те,
чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного
вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час
проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього
контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi
вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись
такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми
визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є
ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи
регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми
визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення
можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол вiд 28.09.2017 р. № 24) найменування
Публiчного акцiонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторiв» змiнено на Приватне акцiонерне
товариство «Завод малогабаритних трансформаторiв».
Розкриття iнформацiї про вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства України
Чистi активи ПрАТ «Завод МГТ» станом на 31.12.2017 р. складають 14 015 тис. грн., тобто на 13 226 тис. грн. бiльше,
нiж величина статутного капiталу та вiдповiдає вимогам п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р.
№435-IV.
За наслiдками 2017 р. чистi активи ПрАТ «Завод МГТ» у порiвняннi з 2016 р. зменшилися на 508 тис. грн.
Визначення вартостi чистих активiв ми проводили на пiдставi "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi
чистих активiв акцiонерних товариств", що схваленi Рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485.
Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом 2017 р. та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан
ПрАТ «Завод МГТ» та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених ч. 1 ст. 41 Закону України
"Про цiннi папери та фондовий ринок"
1. Протягом 2017 року ПрАТ «Завод МГТ» не приймались рiшення щодо:
- розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 10% статутного капiталу;
- про викуп власних акцiй;
- про утворення, припинення його фiлiй, представництв;
- про припинення дiяльностi ПрАТ «Завод МГТ»
- зменшення статутного капiталу.
2. На пiдставi наданих управлiнському персоналу запитiв, ПрАТ «Завод МГТ» повiдомило, що у 2017 р.: не
порушувалися справи про банкрутство ПрАТ «Завод МГТ» та вiдповiдно не виносилися ухвали про його лiквiдацiю
або санацiю; операцiї лiстингу (делiстингу) цiнних паперiв ПрАТ «Завод МГТ» на фондовому ринку не вiдбувалися.
3. У 2017 р. вiдбулись змiни у персональному складi посадових осiб:
На загальних зборах акцiонерiв (протокол вiд 30.03.2017 № 23) здiйснено припинення повноважень членiв Наглядової
Ради i Ревiзiйної комiсiї та обрання нового складу Наглядової Ради i Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ»
Повiдомлення про змiни у персональному складi членiв i голови Наглядової ради опублiковано в офiцiйному виданнi
НКЦПФР "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" вiд 04.04.2017 р. № 64.
12.04.2017 р. на засiданнi Наглядової ради головою Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» обрано Машковцева Сергiя
Вячеславовича.
12.04.2017 р на засiданнi Ревiзiйної комiсiї головою Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ» обрано Герасименко Ганну
Станiславiвну.
Повiдомлення про обрання головi Наглядової радi i Ревiзiйної комiсiї опублiковано в офiцiйному виданнi НКЦПФР
"Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" вiд 14.04.2017 р. № 72.
25.04.2017 Наглядовою радою ПАТ "Завод МГТ" на пiдставi пiдпункту 10.10.8 пункту 10.10 Статуту ПАТ «Завод
МГТ» було прийнято рiшення про припинення повноважень Генерального директора ПАТ "Завод МГТ" Зими Алiни
Володимирiвни, у зв’язку з закiнченням термiну на який її було обрано на посаду.
25.04.2017 у зв’язку з припиненням повноважень Генерального директора Товариства Наглядовою радою ПАТ "Завод
МГТ", на пiдставi пiдпункту 10.10.8 пункту 10.10 Статуту ПАТ «Завод МГТ», було прийнято рiшення про обрання
Зими Алiни Володимирiвни на посаду Генерального директора.
Повiдомлення про припинення повноважень Генерального директора та обрання на посаду Генерального директора
ПАТ "Завод МГТ" Зими Алiни Володимирiвни опублiковано в офiцiйному виданнi НКЦПФР "Вiдомостi Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" вiд 28.04.2017 р. № 81.

28.09.2017 р. на загальних зборах акцiонерiв здiйснено припинення повноважень членiв Наглядової Ради i Ревiзiйної
комiсiї та обрання нового складу Наглядової Ради i Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ» Рiшення прийнято у зв’язку з
прийняттям Загальними зборами рiшення про змiну типу та найменування Товариства, затвердження нових редакцiй
Статуту та Положення про Наглядову раду i Положення про Ревiзiйну комисiю Товариства.
Повiдомлення про змiни у персональному складi членiв та голови Наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї опублiковано в
офiцiйному виданнi НКЦПФР "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" вiд 03.10.2017 р.
№ 187.
24.10.2017 р. на засiданнi Наглядової ради головою Наглядової ради ПрАТ «Завод МГТ» обрано Машковцева Сергiя
Вячеславовича.
24.10.2017 р. на засiданнi Ревiзiйної комiсiї головою Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Завод МГТ» обрано Герасименко Ганну
Станiславiвну
Повiдомлення про обрання головi Наглядової радi i Ревiзiйної комiсiї опублiковано в офiцiйному виданнi НКЦПФР
"Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" вiд 27.10.2017 р. № 204.
03.11.2017 р. звiльнено з посади заступника директора з економiки - головного бухгалтера Лiтус Олену Валерiївну
згiдно рiшення генерального директора вiд 03.11.2017р. за власним бажанням.
06.11.2017 р. призначено Лазутiну Людмилу Олександрiвну виконуючим обов’язки заступника директора з економiки
– головного бухгалтера згiдно рiшення генерального директора вiд 06.11.2017 р. на невизначений термiн.
Повiдомлення про звiльнення з посади заступника директора з економiки - головного бухгалтера та про призначення
виконуючим обов’язки заступника директора з економiки – головного бухгалтера опублiковано в офiцiйному виданнi
НКЦПФР "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" вiд 08.11.2017 р. № 212.
4. Згiдно повiдомлення ПрАТ «Завод МГТ» протягом 2017 року не вiдбулося змiни власникiв акцiй, яким належить 10
i бiльше вiдсоткiв акцiй:
Розкриття iнформацiї щодо виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв ПрАТ «Завод МГТ»
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"
Пунктом 13 Статуту ПрАТ «Завод МГТ» (нова редакцiя) визначений перелiк правочинiв, якi вважаються значними та
рiшення щодо вчинення яких приймаються Наглядовою радою або Загальними зборами. Протягом звiтного року
вiдповiдно iнформацiї, що надана управлiнським персоналом ПрАТ «Завод МГТ» не укладалисяi правочини, що
Статутом вiднесени до значних.
Розкриття iнформацiї щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до
Закону України "Про акцiонернi товариства"
Формування складу органiв управлiння ПрАТ «Завод МГТ» здiйснюється вiдповiдно до роздiлу 8 Статуту,
затвердженого загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Завод МГТ» (Протокол вiд 28.09.2017 р. № 24).
Протягом 2017 р. в ПрАТ «Завод МГТ» функцiонували органи управлiння: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада,
Ревiзiйна комiсiя, виконавчий орган – генеральний директор. Кiлькiсний склад органiв управлiння вiдповiдає вимогам
Статуту ПрАТ «Завод МГТ»
Функцiонування органiв ПрАТ «Завод МГТ» регламентується: положеннями Статуту; Положенням про Загальнi
збори акцiонерiв; Положенням про Наглядову раду; Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
Власний кодекс корпоративного управлiння ПрАТ «Завод МГТ» не приймався.
Служба внутрiшнього аудиту в ПрАТ «Завод МГТ» не створена, так як не передбачена внутрiшнiми документами
ПрАТ «Завод МГТ».
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України "Про акцiонернi товариства"
Фактична перiодичнiсть засiдань Наглядової ради вiдповiдає термiнам, визначеним Законом України "Про акцiонернi
товариства" та вимогам Статуту (пп. 10.9 п. 10) – не рiдше 1 разу на квартал.
Протягом 2017 р. поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю здiйснював генеральний директор
(одноосiбний виконавчий орган), в межах повноважень, якi встановленi Статутом ПрАТ «Завод МГТ».
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю ПрАТ «Завод МГТ» протягом 2017 р. здiйснювала Ревiзiйна
комiсiя. Фактична реалiзацiя функцiй Ревiзiйної комiсiї протягом року пов’язана з перевiркою фiнансовогосподарської дiяльностi ПрАТ «Завод МГТ»
Спецiальнi перевiрки протягом звiтного року Ревiзiйною комiсiєю не проводились.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у т. ч. внутрiшнього аудиту
вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", можна зробити висновок:
прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у ПрАТ «Завод МГТ» в цiлому вiдповiдає вимогам
Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам його Статуту.
Розкриття iнформацiї щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, що
розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається разом з фiнансовою звiтнiстю
На момент затвердження управлiнським персоналом ПрАТ «Завод МГТ» фiнансової звiтностi до випуску, ПрАТ
«Завод МГТ» ще не пiдготував iншу iнформацiю, що подається у рiчному звiтi емiтента цiнних паперiв. Вiдповiдно,
ми не мали змоги ознайомитися з цiєю iнформацiєю та не звiтуємо щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж
фiнансовою звiтнiстю, що додається, та рiчним звiтом емiтента цiнних паперiв.
Розкриття iнформацiї щодо iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства
Ми пiдтверджуємо, що нами при виконаннi аудиту були виконанi необхiднi процедури оцiнцi ризикiв суттєвого

викривлення, в тому числи в наслiдок шахрайства. Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення
фiнансової звiтностi Товариства внаслiдок шахрайства.
Розкриття iнформацiї, передбаченої ч. 4 ст. 75 Закону України "Про акцiонернi товариства"
Пiд час перевiрки аудиторами не були виявленi факти, якi б вказували на те, що фiнансова звiтнiсть за 2017 рiк
складена на пiдставi недостовiрних та неповних даних про фiнансово-господарську дiяльнiсть ПрАТ «Завод МГТ».
Пiд час перевiрки аудиторами не були виявленi факти порушення законодавства пiд час проведення фiнансовогосподарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
1. Повна назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АЛЬЯНСАУДИТ»
2. ЄДРПОУ 34829687
3. Мiсцезнаходження 69006 м. Запорiжжя, вул. Добролюбова, б. 9, кв. 19
4. Телефон (факс) (061) 233-86-99, 224-62-69
5. Свiдоцтво про внесення до № 3936, видане на пiдставi рiшення Аудиторської
Реєстру аудиторських фiрм та палати України № 171/5 вiд 19.01.2007 року, чинне до
аудиторiв, якi одноособово 03.11.2021 року
надають аудиторськi послуги
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є аудитор Андреєва Л. М., чинний
сертифiкат аудитора № 005643 вiд 25.12.03 р.
Директор ТОВ «АЛЬЯНСАУДИТ» Андреєва Л.М.
(Сертифiкат аудитора Серiя А № 005643 виданий
рiшенням Аудиторської палати України № 130 вiд
25.12.03 р.) дiя якого продовжена до 25.12.2018р.
рiшенням Аудиторської палати України № 283/2 вiд 28.11.2013р
12 квiтня 2018 р.
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.

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

2017

2

1

2

2016

2

1

3

2015

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): нi

Ні

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
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X
X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): нi

Ні

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 зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Змiна типу Товариства

Так

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

Ні

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

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

д/в

Інше (зазначити)

д/в

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

д/в

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

3

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

3

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

Інше (запишить)

Наглядова рада не проводила
самооцiнку

Наглядова рада не проводила самооцiнку
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

8

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

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради
комiтетов не створено

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради
комiтетов не створено

д/в
д/в
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/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

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Ні

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): д/в

X

Ні

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено
посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 4
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про притягнення до майнової

Ні

Ні

Ні

Так

відповідальності членів виконавчого органу
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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Ні

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
Положення про порядок
нарахування та виплати
дивiдендiв. Положення про
порядок надання iнформацiї
акцiонерам.

Інше (запишіть):

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
для
Інформація
в
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та

Ні

Так

Так

Так

Так

більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/в

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором

X
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

д/в

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
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

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

Ні

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

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

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): Товариство не планує залучати iнвестицiї

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
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
Чи має акціонерне 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

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство "Завод
малогабаритних трансформаторiв"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

13604900

за КОАТУУ 2310100000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

27.11

56

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
вулиця Днiпровське шосе, буд.3,
м.Запорiжжя, Запорiзька обл., 69600

Адреса

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

0

4

0

первісна вартість

1001

24

29

0

накопичена амортизація

1002

24

25

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

2392

2286

первісна вартість

1011

2876

3179

0

знос

1012

484

893

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

I. Необоротні активи

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

3

3

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

26

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

2395

2319

0

Запаси

1100

9375

13131

0

Виробничі запаси

1101

3074

5522

0

Незавершене виробництво

1102

3512

4723

0

Готова продукція

1103

2789

2886

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

1352

197

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

1012

533

0

з бюджетом

1135

135

214

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1

12

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

3346

4119

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

3346

4119

0

Витрати майбутніх періодів

1170

5

8

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

II. Оборотні активи

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

15226

18214

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

17621

20533

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

789

789

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

959

242

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

12775

12984

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

14523

14015

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

58

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

643

1121

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

270

387

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

270

387

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

971

1508

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

181

651

0

за розрахунками з бюджетом

1620

38

53

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

37

54

0

за розрахунками з оплати праці

1630

138

199

0

за одержаними авансами

1635

1717

4038

0

за розрахунками з учасниками

1640

11

11

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

5

4

0

Усього за розділом IІІ

1695

2127

5010

0

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

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

17621

20533

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

д/в

Керівник

Зима Алiна Володимирiвна

Головний бухгалтер

Лiтус Олена Валерiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство "Завод
малогабаритних трансформаторiв"

Підприємство

за ЄДРПОУ

13604900

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

34489

17815

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 31656 )

( 16067 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

2833

1748

збиток

2095

(0)

(0)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

189

173

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 2111 )

( 1576 )

Витрати на збут

2150

( 509 )

( 329 )

Інші операційні витрати

2180

( 262 )

( 741 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

(0)

(0)

Стаття

сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

140

0

збиток

2195

()

( 722 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

6

18

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 99 )

( 67 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

47

0

збиток

2295

(0)

( 771 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-31

51

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

16

0

збиток

2355

(0)

( 720 )

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

-638

-51

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

-638

-51

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

-115

-9

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

-523

-42

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-507

-762

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

25637

13490

Витрати на оплату праці

2505

5049

3426

Відрахування на соціальні заходи

2510

1094

708

Амортизація

2515

409

358

Інші операційні витрати

2520

5620

1517

Разом

2550

37809

19499

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

78916000

78916000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.0002

-0.01

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

д/в

Керівник

Зима Алiна Володимирiвна

Головний бухгалтер

Лiтус Олена Валерiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство "Завод
малогабаритних трансформаторiв"

Підприємство

за ЄДРПОУ

13604900

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

15194

3269

Повернення податків і зборів

3005

0

16

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

5

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

29841

19377

Надходження від повернення авансів

3020

0

2921

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

6

18

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

3263

5260

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 13410 )

( 3717 )

Праці

3105

( 3921 )

( 2678 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 1056 )

( 738 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 1006 )

( 683 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(9)

Витрачання на оплату авансів

3135

( 23855 )

( 16175 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 553 )

(3)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 3544 )

( 5579 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

964

1288

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

( 365 )

( 10 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-365

-10

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

1400

7500

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

( 1400 )

( 7500 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

599

1278

Залишок коштів на початок року

3405

3347

1917

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

173

151

Залишок коштів на кінець року

3415

4119

3346

Примітки

д/в

Керівник

Зима Алiна Володимирiвна

Головний бухгалтер

Лiтус Олена Валерiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство "Завод
малогабаритних трансформаторiв"

Підприємство

за ЄДРПОУ

13604900

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

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

3522

0

0

0

0

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

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)

3553

0

0

0

0

дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:

3255

X

0

X

(0)

фінансових інвестицій
необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

д/в

Керівник

Зима А.В.

Головний бухгалтер

Лiтус О.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Приватне акцiонерне товариство "Завод малогабаритних
трансформаторiв"

Підприємство

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

13604900

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

789

707

0

0

12758

0

0

14254

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

252

0

0

17

0

0

269

Скоригований
залишок на
початок року

4095

789

959

0

0

12775

0

0

14523

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

16

0

0

16

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

-523

0

0

0

0

0

-523

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

-523

0

0

0

0

0

-523

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

-194

0

0

193

0

0

-1

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

-717

0

0

209

0

0

-508

Залишок на
кінець року

4300

789

242

0

0

12984

0

0

14015

Примітки

д/в

Керівник

Зима Алiна Володимирiвна

Головний бухгалтер

Лiтус Олена Валерiївна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Примiтки до фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторiв»
за 2017 рiк.
1. Загальна iнформацiя про Товариство:
1) Загальна iнформацiя про пiдприємство:
• повна та скорочена назва пiдприємства - Приватне акцiонерне товариство «Завод
малогабаритних трансформаторiв»; ПрАТ «Завод МГТ»
дата державної реєстрацiї (перереєстрацiї); 02.10.2017р. (приведення статуту вiдповiдно до вимог
Закону України № 289-VIII вiд 07.04.2016 р. «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв
України щодо захисту прав iнвесторiв», змiна типу Товариства з публiчного на приватне)
• юридична та фактична адреса - 69600 м. Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3 (юридична та фактична
адреси)
• органiзацiйно-правова форма - Акцiонерне товариство
• країна реєстрацiї - Україна
• офiцiйна сторiнка в Iнтернетi, на якiй доступна iнформацiя про пiдприємство http://www.mgt.com.ua
• адреса електронної пошти - office@mgt.com.ua
• характеристика основних напрямкiв дiяльностi, сфер бiзнесу пiдприємства виробництво стацiонарних розподiльних силових масляних
Предметом основної дiяльностi пiдприємства є :
- виробництво i реалiзацiя стацiонарних розподiльних силових масляних трансформаторiв
трифазних серiї ТМ з алюмiнiєвими обмотками потужнiстю вiд 25 - 1000, клас напруги 10,6 кВ,
- виробництво i реалiзацiя стацiонарних розподiльних силових масляних трансформаторiв
трифазних серiї ТМ з мiдними обмотками потужнiстю вiд 25 - 1000, клас напруги 10,6 кВ,
- виробництво i реалiзацiя стацiонарних розподiльних силових масляних трансформаторiв
трифазних серiї ТМГ з алюмiнiєвими обмотками потужнiстю вiд 25 - 1000, клас напруги 10,6 кВ,
- виробництво i реалiзацiя стацiонарних розподiльних силових масляних трансформаторiв
трифазних серiї ТМГ з мiдними обмотками потужнiстю вiд 25 - 1000, клас напруги 10,6 кВ,
- виробництво i реалiзацiя стацiонарних розподiльних силових масляних трансформаторiв
однофазних серiї ОМП потужнiстю вiд 4-10 кВа, клас напруги 6,10 кВ.
- виробництво та реалiзацiя iншої продукцiї електротехнiчного виробництва.
Продукцiя проходить всi необхiднi приймально-здавальнi випробування в заводськiй
акредитованiй випробувальнiй лабораторiї. Країною походження трансформаторiв є Україна.
Трансформатори вiдповiдають ГОСТУ 11677.
Основними клiєнтами ПрАТ «Завод МГТ» є Прат «Запорiжтрансформатор», ТОВ «Енерджи
Iнжинiринг», ТОВ «Фiрма «Релеекспорт», ТОВ «Укрмонтаженерго», ТОВ «ТПО Техногарант»,
ТОВ «ТПК «Укртрансенерго», ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО», ТОВ «НВП Енергостатус» та
iншi компанiї ринку трансформаторного обладнання.
У 2017 роцi i виробництво i збут в перерахунку на трансформаторну потужнiсть почали
скорочувати негативну динамiку: Це пояснюється позитивною динамiкою до стабiлiзацiї попиту
на трансформаторну продукцiю. Скорочення попиту останнiх рокiв виникло внаслiдок
сповiльнення вводу нових енергетичних об’єктiв та ускладнення геополiтичної обстановки в
Українi.
2. Основа пiдготовки,затвердження i подання фiнансової звiтностi.
Здатнiсть Товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у вiдповiдностi з основними якiсними
характеристиками, певними принципами пiдготовки фiнансової звiтностi МСБО 1 «Подання
фiнансової звiтностi»:

- зрозумiлiсть;
- доречнiсть (суттєвiсть);
- достовiрнiсть (правдиве уявлення, переваження сутностi над формою, нейтральнiсть, обачнiсть,
повнота);
- порiвняннiсть.
Фiнансова звiтнiсть ПрАТ «Завод МГТ» за рiк, який закiнчився 31 грудня 2017 року, складена на
пiдставi Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та звiтностi (IFRS, IAS).
Датою переходу пiдприємства на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi є 1 сiчня 2012 року.
Облiкова полiтика Пiдприємства покликана забезпечити вiдповiднiсть фiнансової iнформацiї
наступним якiсним характеристикам: доцiльнiсть, зрозумiлiсть, надiйнiсть, порiвняннiсть.
Фiнансова звiтнiсть Пiдприємства складається за принципом нарахування (за винятком звiту про
рух грошових коштiв) i безперервностi дiяльностi. Згiдно з принципом нарахування результати
операцiй i iнших подiй визнаються Пiдприємством у мiру їх виникнення (а не у момент отримання
або виплати грошових коштiв i еквiвалентiв) i вiдбиваються в облiкових записах i у фiнансовiй
звiтностi в тому перiодi, до якого вони вiдносяться.
Принцип безперервностi дiяльностi має на увазi складання фiнансової звiтностi на основi
допущення, що Пiдприємство функцiонує безперервно, i вестиме операцiї в майбутньому.
Оцiнюючи доречнiсть припущення про безперервнiсть, управлiнський персонал бере до уваги всю
наявну iнформацiю щодо майбутнього – щонайменше на 12 мiсяцiв з кiнця звiтного перiоду, але
не обмежуючись цим перiодом.
Фiнансова звiтнiсть вiдображає фiнансовi результати операцiй i iнших подiй, групуючи їх по
основних категорiях (елементам) вiдповiдно до економiчних характеристик. У звiтi про
фiнансовий стан елементами, безпосередньо пов'язаними з оцiнкою фiнансового стану, є активи,
зобов'язання i капiтал. У звiтi про сукупний дохiд елементами, безпосередньо пов'язаними з
вимiром результатiв дiяльностi, є доходи i витрати.
Об'єкт, що вiдповiдає визначенню елементу фiнансової звiтностi, признається, якщо:
1) iснує вiрогiднiсть того, що будь-якi майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з об'єктами, будуть
отриманi(втраченi);
2) фактичнi витрати на придбання або вартiсть об'єкту можуть бути надiйно оцiненi.
При оцiнцi вiдповiдностi статтi цим критерiям i, отже, можливостi його визнання у фiнансовiй
звiтностi, Пiдприємство враховує фактор суттєвостi. Суттєвiсть залежить вiд розмiру та характеру
статтi, яка оцiнюється за конкретних обставин. Орiєнтований порiг суттєвостi становить:
- 5% вiд пiдсумку вiдповiдно всiх активiв, всiх зобов'язань i власного капiталу – для об'єктiв
облiку, що вiдносяться до активiв, зобов'язань та власного капiталу Пiдприємства;
- 2% чистого прибутку (збитку) – для доходiв та витрат Пiдприємства;
- 10% вiдповiдно чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) або
фiнансових результатiв сегмента або активiв усiх сегментiв пiдприємства - для розкриття
iнформацiї про сегменти при визначеннi звiтного сегменту.
Пiдприємство використовує оцiнки i робить припущення, якi мають вплив на визначення у
фiнансовiй звiтностi суми активiв i зобов'язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду,
розкриття умовних активiв та зобов’язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi. Оцiнки i
припущення пiддаються постiйному критичному аналiзу i ґрунтуються на минулому досвiдi
керiвництва Пiдприємства i iнших чинниках, у тому числi на очiкуваннях вiдносно майбутнiх
подiй, якi вважаються обґрунтованими в обставинах, що склалися.
Унаслiдок невизначеностi, властивiй господарськiй дiяльностi, Пiдприємство використовує
припущення при визначенi: списання запасiв нижче собiвартостi до чистої вартостi реалiзацiї;
строку корисної експлуатацiї активiв, що амортизуються; оцiнки забезпечення; знецiнення активiв,
справедливої вартостi iнвестицiй, доступних для продажу.
Фiнансова звiтнiсть є фiнансовою звiтнiстю загального призначення та представлена в українських
гривнях.
Продовження тексту приміток

3. Суттєвi положення Облiкової полiтики:
Облiкова полiтика Товариства вiдповiдає положенням МСФЗ, що вступили в силу на кiнець
31.12.2016р. по вiдношенню до рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2017 р. Вiдповiдно до
МСФЗ (IАS) 8 Товариство послiдовно застосовує прийняту облiкову полiтику до аналогiчних
операцiй, подiй та умов, якi вiдбувались в попереднiх звiтних перiодах та вiдбулись за звiтний
перiод, що закiнчився 31.12.2017 р.
При складаннi даної фiнансової звiтностi Товариством не здiйснювалось дострокового
застосування стандартiв, поправок та пояснень, якi були опублiкованi але не вступили в дiю
станом на 01 сiчня 2017року.
а) основнi засоби
Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї i
накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi в разi їх наявностi. Така вартiсть включає вартiсть
замiни частин об’єктiв основних засобiв. При необхiдностi замiни значних компонентiв основних
засобiв через певнi промiжки часу Товариство визнає подiбнi компоненти як окремi активи з
вiдповiдними їм iндивiдуальними термiнами корисного використання i амортизацiєю.
Переоцiнка здiйснюється з достатньою частотою для забезпечення впевненостi в тому, що
справедлива вартiсть переоцiненого активу не вiдрiзняється iстотно вiд його балансової вартостi.
Прирiст вартостi вiд переоцiнки вiдноситься на збiльшення фонду переоцiнки активiв, що входить
до складу капiталу, за винятком тiєї його частини, яка вiдновлює зменшення вартостi цього ж
активу, та виникла, внаслiдок попередньої переоцiнки i визнана ранiше в звiтi про прибутки та
збитки. В цьому випадку збiльшення вартостi активу визнається в звiтi про прибутки та збитки.
Збиток вiд переоцiнки визнається в звiтi про прибутки та збитки, за винятком тiєї його частини,
яка безпосередньо зменшує позитивну переоцiнку по активу, ранiше визнану у складi фонду
переоцiнки.
Товариство застосовує метод облiку, згiдно з яким прирiст вартостi вiд переоцiнки переноситься
до складу нерозподiленого прибутку, по мiрi використання активу. Як альтернатива перенесення
суми приросту вартостi вiд переоцiнки в нерозподiлений прибуток може здiйснюватися в момент
вибуття активу.
Рiзниця мiж амортизацiєю, розрахованою на основi переоцiненої балансової вартостi активу, i
амортизацiєю, розрахованою на основi первинної вартостi активу, щорiк переводиться з фонду
переоцiнки активiв в нерозподiлений прибуток. Крiм того, накопичена амортизацiя на дату
переоцiнки виключається з одночасним зменшенням валової балансової вартостi активу, а потiм
чиста сума дооцiнюється до переоцiненої вартостi активу. При вибуттi активу фонд переоцiнки,
що вiдноситься до конкретного активу, що продається, переноситься в нерозподiлений прибуток.
Амортизацiя розраховується лiнiйним методом протягом строку корисної експлуатацiї активiв з
урахуванням лiквiдацiйної вартостi.
б) нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи, якi були придбанi окремо, при первинному визнаннi оцiнюються за
первiсною вартiстю.
Пiсля первинного визнання нематерiальнi активи враховуються за первiсною вартiстю за
вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi (в разi їх
наявностi).
Строк корисної експлуатацiї нематерiальних активiв визначається за кожним об’єктом окремо в
перiод облiку на баланс.
в) запаси
Запаси оцiнюють за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї.
Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання та iншi витрати, понесенi пiд час доставки
запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан.
Собiвартiсть запасiв Товариство визначає за формулою – "перше надходження – перший видаток"
(ФIФО).
г) фiнансовi iнвестицiї
Фiнансовi iнвестицiї вiдображають в облiку та звiтностi вiдповiдно до вимог МСФЗ.
Довгостроковi iнвестицiї облiковуються за методом участi в капiталi за собiвартiстю придбання.

Фiнансовi активи, що знаходяться у сферi дiї МСФЗ (IAS) 39, класифiкуються вiдповiдно як
фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку чи збитку; позики i дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, що утримуються
до погашення; фiнансовi активи, що є в наявностi для продажу; похiднi iнструменти, визначенi як
iнструменти хеджування при ефективному хеджуваннi. Товариство класифiкує свої фiнансовi
активи при їх первинному визнаннi.
Фiнансовi активи первiсно визнаються за справедливою вартiстю, збiльшеною в разi iнвестицiй,
що не переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, на безпосередньо
пов'язанi з ними витрати по операцiї.
Всi операцiї з придбання або продажу фiнансових активiв, що вимагають постачання активiв в
строк, встановлений законодавством або правилами, встановленими контрактом (угодою)
визнаються на дату укладання контракту, тобто на дату, коли Товариство приймає на себе
зобов'язання купити або продати актив.
д) дебiторська та кредиторська заборгованiсть
Товариство визнає дебiторську заборгованiсть активом , якщо є вiрогiднiсть отримання майбутнiх
економiчних вигiд та може достовiрно визначена iї сума.
Дебiторська та кредиторська заборгованiсть подiляються на короткострокову та довгострокову
залежно вiд строку погашення.
Поточною заборгованiстю рахується заборгованiсть,яка виникає в ходi нормального операцiйного
циклу та буде погашено на протязi 12 мiсяцiв пiсля дати балансу.
Решта заборгованостi класифiкується як довгострокова.
е) забезпечення
Забезпечення визнається Товариством, якщо:
а) Товариство має iснуюче зобов’язання (юридичне чи конструктивне) внаслiдок минулої подiї;
б) ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для
виконання зобов’язання;
в) можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання.
Товариство створює резерви забезпечення майбутнiх витрат на виплати працiвникам винагород та
iнших платежiв та пенсiйного забезпечення.
Забезпечення переглядається Товариством на кiнець кожного звiтного перiоду та коригується для
вiдображення поточної найкращої оцiнки. Якщо вже немає ймовiрностi, що вибуття ресурсiв,
котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде потрiбним для погашення зобов’язання,
забезпечення сторнується.
Забезпечення використовується Товариством лише для тих видаткiв, для яких це забезпечення
було створено з самого початку.
є ) доходи та витрати
Доходи – це збiльшення економiчних вигод, якi виникають в ходi звичайної дiяльностi та
визнаються пiд час збiльшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання
власного капiталу. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається на основi принципу нарахування та
тодi коли фактично здiйснено перехiд вiд продавця до покупця значних ризикiв,переваг i контроль
над активами i вiдповiдає критерiям визнання вiдповiдно до МСБО 18 «Дохiд».
Витрати звiтного перiоду визнаються або зменшенням активiв, або збiльшенням зобов’язань , що
приводить до зменшення власного капiталу.
Для визначення виробничої собiвартостi продукцiї загальновиробничi витрати дiляться на:
• Витрати на утримання, експлуатацiю та ремонт обладнання;
• загальновиробничi витрати загальнозаводського призначення;
Базою розподiлу загальновиробничих витрат визнавати на кожний об’єкт витрат – матерiальнi
витрати або заробiтну плату робiтникiв, задiяних на виробництвi.
ж) витрати з податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства
вiдповiдно до МСБО 12 «Податки на прибуток».
Поточний прибуток розраховується виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк розрахований у
вiдповiдностi з дiючим законодавством України з використання нормативної ставки у звiтному

перiодi -18%.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань вiдносно
всiх тимчасових рiзниць,якi виникають мiж податковою базою активiв i пасивiв i їх балансовою
вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
з) операцiї з пов’язаними сторонами
Вiдповiдно до вимог МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони» пов’язаними
вважаються сторони,одна з яких має можливiсть контролювати або у значнiй мiрi впливати на
операцiйнi та фiнансовi рiшення iншої сторони. При розглядi питання,чи є сторони пов’язаними
сторонами, до уваги береться змiст взаємовiдносин сторiн, а не лише юридична форма.
Згiдно до п.17 МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони» Товариство розкриває
iнформацiю про компенсацiї провiдному управлiнському персоналу, яка подається загальною
сумою, а також для кожної iз наведених далi категорiй:
• короткостроковi виплати працiвникам;
• виплати по закiнченню трудової дiяльностi;
• iншi довгостроковi виплати;
• виплати при звiльненнi;
• платiж на основi виплат.
Компенсацiї провiдному управлiнському персоналу у 2017 роцi склали короткостроковi виплати у
сумi 1 348,34 тис. грн. та виплати при звiльненнi у сумi 17,3 тис.грн.
Виплат по закiнченнi трудової дiяльностi не було, iнших довгострокових виплат не було, виплат
на основi акцiй не було.
и) iнформацiя за сегментами
Облiковою полiтикою Товариства та вiдповiдно до МСФЗ(IFRS) 8 «Операцiйнi сегменти»
передбачено:
• Господарський сегмент включає виробництво стацiонарних розподiльних силових масляних
трансформаторiв, продаж продукцiї електротехнiчного виробництва;
• Географiчний сегмент це географiчний збутовий сегмент,який видiляється за територiальним
мiсцем збуту продукцiї.
Прiоритетним сегментом визнається Господарський сегмент.
i) Ризики
Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства включають поточну кредиторську заборгованiсть,
дебiторську заборгованiсть,грошовi кошти .
Основнi ризики включають кредитний ризик,валютний ризик та ризик лiквiдностi.
Кредитний ризик. Товариство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними
сторонами. Операцiї з новими клiєнтами здiйснюються на основi попередньої оплати. Дебiторська
заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу.
Ризик лiквiдностi. Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi ,шляхом планування поточної
лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв,якi пов’язанi дебiторською заборгованiстю та
iншими фiнансовими активами.
ї) подiї пiсля дати балансу
При складаннi фiнансової звiтностi Товариство бере до уваги подiї,що вiдбулися пiсля звiтної дати
i вiдображає їх фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 10 «Подiї пiсля звiтної дати».
Продовження тексту приміток
4. Iстотнi облiковi судження, оцiннi значення i допущення.
У процесi застосування облiкової полiтики керiвництвом пiдприємства,крiм облiкових оцiнок,були
зробленi певнi судження ,якi мають суттєвий вплив на суми,якi визнанi у фiнансовiй звiтностi .
Такi судження зокрема включають:
- судження щодо операцiй,подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ;
- судження щодо основних засобiв;
- судження щодо запасiв;

- судження щодо вiдстрочених податкiв;
- судження щодо дебiторської заборгованостi
- судження щодо забезпечень;
- судження щодо справедливої вартостi фiнансових iнструментiв;
- судження щодо податкiв;
- iншi судження.
Огляд основних принципiв бухгалтерського облiку, якi застосовувалися у звiтному роцi.
У балансi пiдприємства нематерiальнi активи вiдображенi по первiснiй вартостi i складаються з
прав на програмнi забезпечення. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом.
Первiсна вартiсть на початок року складає в сумi 24 тис. грн.
Накопичена амортизацiя на початок року 24 тис. грн.
Надiйшло за рiк 5 тис. грн.
Нараховано амортизацiї 1 тис.грн.
Первiсна вартiсть на кiнець року склала в сумi 29 тис. грн.
Накопичена амортизацiя на кiнець року 25 тис. грн.
В балансi пiдприємства основнi засоби вiдображенi по справедливiй вартостi та за поточний рiк з
ними вiдбулися такi змiни:
Тис. грн
Будинки, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi
засоби
Iнструменти,
прилади,
iнвентар
(меблi)
Iншi Всього
Залишок на початок року Первiсна (переоцiнена) вартiсть
на початок року 51 1260 435 97 1033 2876
Накопичена амортизацiя на початок року - (70) (17) (397) (484)
Переоцiнка (дооцiнка +, уцiнка -) первiсної (переоцiненої) вартостi
Переоцiнка (дооцiнка +, уцiнка -) зносу
Змiни за рiк Надiйшло за рiк - 289 14 303
Вибуття за рiк первiсна (переоцiнена) вартiсть Вибуття за рiк (знос) Нараховано амортизацiї (6) (236) (82) (20) (65) (409)
Залишок на кiнець року Первiсна (переоцiнена)вартiсть на кiнець року 51 1549 435 97 1047 3179
Накопичена амортизацiя на кiнець року (6) (306) (82) (37) (462) (893)
Балансова вартiсть на кiнець року 45 1243 353 60 585 2286
Згiдно наказу про облiкову полiтику оцiнка виробничих запасiв здiйснювалась по методу ФIФО.
Балансова вартiсть запасiв на кiнець 2017 року складає 13 131 тис. грн., на кiнець 2016 року
складає 9 375 тис. грн.,у тому числi (тис. грн.):
31.12.2017р. 31.12.2016р.
• Сировина i матерiали 2 590 1 692
• Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi 2 909 1 361
вироби
• Паливо 6 4
• Запаснi частини 14 10
• Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 3 7
• Незавершене виробництво 4 723 3 512

• Готова продукцiя 2 886 2 789
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть.
Пiдприємство визнає торговельну заборгованiсть в момент переходу права власностi на товар,
коли пiдприємство передало покупцевi iстотнi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на товар,
за пiдприємством не залишається не подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка
зазвичай пов'язана з володiнням, нi ефективний контроль за проданими товарами.
Загальна сума поточної дебiторської заборгованостi, що буде погашена протягом дванадцяти
мiсяцiв iз дати балансу складає 956 тис. грн., у тому числi заборгованiсть за товари , роботи,
послуги : 197 тис.грн.
Склад поточної дебiторської заборгованостi (тис. грн.):
31.12.2017 р. 31.12.2016 р.
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi по
розрахунками з iноземними пiдприємствами 0 0
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi по 197 1 352
розрахункам з пiдприємствами України
Фiнансова дебiторська заборгованiсть:
- за виданими авансами 533 1 012
- по розрахункам з бюджетом:
- з ПДВ 191 112
- держмито 23 23
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть 12 1
Аналiз якостi фiнансової дебiторської заборгованостi з основної дiяльностi та iншої дебiторської
заборгованостi наведено такими показниками (тис.грн.):
31.12.2017 р. 31.12.2016 р.
1. Заборгованiсть, за строками непогашення
до 12 мiсяцiв, по розрахунками з клiєнтами:
- України 197 1 352
На пiдставi проведеного аналiзу фiнансового стану контрагентiв вся дебiторська заборгованiсть
вважається повнiстю вiдшкодовуванню.
Кредиторська заборгованiсть.
Станом на 31 грудня 2017 р. Товариство не має кредиторської заборгованостi по довгостроковим
фiнансовим зобов’язанням та поточної заборгованостi по фiнансовим зобов’язанням ( кредитiв
банкiв).
Загальна сума поточної кредиторської заборгованостi на 31 грудня 2016 р. складає 2 127 тис.грн.,
на 31 грудня 2017 р. складає 5 010 тис.грн., у тому числi:
31.12.2017 р. 31.12.2016 р.
- поточна заборгованiсть за товари, роботи, послуги 651 181
- по розрахункам з одержаних авансiв 4 038 1 717
- по розрахункам з бюджетом 53 38
- по розрахункам зi страхування 54 37
- по розрахункам з оплати працi 199 138
- по розрахункам з учасниками по дивiдендам 11 11
- iншi поточнi зобов’язання 4 5
Кредиторська заборгованiсть з основної дiяльностi складається iз заборгованостi за товари,
роботи, послуги та одержаних авансiв у сумi 1 898 тис.грн. на 31.12.2016р., у сумi 4 689 тис.грн. на
31.12.2017р.
Операцiї з пов’язаними сторонами, що вiдбулися у 2017 роцi
тис. грн.
Обсяг придбання 33 598,7

Обсяг продажу 8 817,9
Дебiторська заборгованiсть 379,9
Кредиторська заборгованiсть 596,4
Вiдстроченi податковi зобов’язання
тис. грн.
2017 р.
Вiдстроченi податковi зобов’язання: на початок
звiтного року 58
Нараховано вiдстрочених податкових зобов’язань
за рахунок поточного податку на прибуток 57
Використано вiдстрочених податкових зобов’язань
на збiльшення резерву переоцiнки пенсiйних та
довгострокових соцiальних зобов’язань
за рахунок iншого капiталу в дооцiнках (115)
Вiдстроченi податковi зобов’язання: на кiнець
звiтного року 0
Вiдстроченi податковi активи
тис. грн.
2017 р.
Вiдстроченi податковi активи: на початок
звiтного року 0
Нараховано вiдстрочених податкових активiв
на забезпечення за рахунок поточного
податку на прибуток 26
Вiдстроченi податковi активи: на кiнець
звiтного року 26
Розрахунок податку на прибуток здiйснювався згiдно з мiжнародними стандартами
бухгалтерського облiку.
Iнформацiя за сегментами.
Для пiдготовки iнформацiї за сегментам пiдприємство встановило прiоритетним - господарський
сегмент по виробництву трансформаторiв, а допомiжний сегмент – географiчний збутовий.
Дохiд по виробництву трансформаторiв за 2017 рiк становить понад 99 % загального розмiру
доходу вiд реалiзацiї продукцiї ( товарiв, робiт, послуг).
Iнформацiя за операцiйними сегментами наведена у наступнiй таблицi (тис.грн.):
показники 2016 рiк 2017 рiк
За видами продукцiї:
1. Дохiд вiд реалiзацiї: 17 815 34 489
1.1 Виробництво трансформаторiв 17 815 34 439
1.2 iншi 50
За географiчними збутовими сегментами:
2. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) зовнiшнiм покупцям:
Росiя
Україна 14 301 30820
Азербайджан 2 957 3490
Грузiя 306
Молдова 251 179
Туреччина - Iнформацiя про основних клiєнтiв, доходи вiд операцiї з якими досягають 5% ( або бiльше) в
загальному обсязi доходiв вiд реалiзацiї:

Найменування клiєнта за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року за рiк, що закiнчився 31 грудня
2016 року
частка доходу сума частка доходу сума
ТОВ «Запорiженергокомплект» 5,5% 978
ТОВ «Енерджи Сервiс» 5,5% 983
ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» 8,7% 3019 6,3% 1122
ТОВ «АНКОНА ДНIПРО» 7,5% 1329
ТОВ «КАСКАД-ГIДРО»,Азербайджан 9,2% 1633
ПрАТ «ЗТР» 21,3% 7348
ТОВ «Релеекспорт» 9,9% 3425
ТОВ «Енергостатус НВП» 11,7% 4045
ТОВ «Енерджi Iнжинiринг» 5,5% 1881
ТОВ «Каскад Гидро», Азербайджан 6,8% 2343
Забезпечення, умовнi зобов’язання, умовнi активи.
Станом на 31.12.2017 року були створенi наступнi забезпечення:
- пiд пенсiйнi виплати у сумi 1 121,0 тис. грн..
- пiд невикористанi вiдпустки у сумi 386,7 тис. грн.
- пiд гарантiйнi ремонти 0,2 тис.грн.
Продовження тексту приміток
2. Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) форма 2
Згiдно вимогам МСБО 18 “Дохiд”, на пiдприємствi дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї
(товарiв, iнших активiв) визнається в разi наявностi всiх наведених нижче умов:
• Пiдприємство передало покупцевi iстотнi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на товар;
• За пiдприємством не залишається не подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка
зазвичай пов'язана з володiнням, нi ефективний контроль за проданими товарами;
• Суму доходу можна достовiрно оцiнити;
• Ймовiрно, що пiдприємству поступлять економiчнi виходи, пов'язанi з операцiєю;
• Витрати, якi були, або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити
Дохiд вiд надання послуг ( виконаних робiт) визнається в тому перiодi, в якому надаються
послуги, виконуються роботи за датою складання акта або iншого документа, який пiдтверджує
обсяг виконаних послуг (робiт).
Аналiз доходiв по категорiям: 2017 рiк
Трансформатори 33847
Запаснi частини та iнша продукцiя 592
Роботи та послуги 6
Товари 44
__________________________________________________________________________________
Всього доходiв вiд реалiзацiї 34489
У статтi «Собiвартiсть реалiзованої продукцiї» - витрати сформованi i мiстять фактичнi прямi
виробничi витрати та загальновиробничi витрати.
Згiдно МСБО 1 в звiтi доходи або витрати показанi згорнуто по iдентичним операцiям
Витрати визнаються на основi зв’язку мiж понесеними витратами i одержаним доходом вiд
конкретних статей.
Склад iнших операцiйних доходiв та витрат за 2017 рiк наведено в наступних таблицях:
« Iншi операцiйнi доходи» : тис. грн.
вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв, чиста сума 14
дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 175
______________________________________________________________________________
Всього: 189

« Iншi операцiйнi витрати» : тис. грн.
вiд реалiзацiї iноземної валюти, чиста сума ( 4 )
збиток вiд iншої операцiйної дiяльностi, чиста сума ( 252 )
штрафи ( 6 )
__________________________________________________________________________________
Всього: ( 262 )
У статтi «Адмiнiстративнi витрати» - вiдображено загальногосподарськi витрати, пов’язанi з
управлiнням i обслуговуванням пiдприємства (витрати на утримання адмiнiстративноуправлiнського персоналу - на заробiтну плату, на їх службовi вiдрядження, на утримання
основних засобiв, охорону, юридичнi, аудиторськi та iншi).
Стаття «Витрати на збут» склалася з витрат, пов’язаних з реалiзацiєю продукцiї ( витрати
пов’язанi з пошуком ринку збуту продукцiї, транспортнi витрати на доставку продукцiї, на оплати
працi та внески до державних фондiв соцiального страхування пiдроздiлу, що займається збутом
продукцiї, рекламу, тощо ).
Стаття «Iншi фiнансовi доходи» мiстить доходи:
2017 рiк
• вiдсотки на залишки на поточних i депозитних рахунках 6
_______________________________________________________________________________
Всього: 6
Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi розраховується згiдно вимог МСБО 12 «Податки на
прибуток».
Витрати по податку на прибуток включають:
2017 рiк
__________________________________________________________________________________По
даток на прибуток – поточний Нараховано вiдстрочених податкових зобов’язань
за рахунок поточного податку на прибуток 57
Нараховано вiдстрочених податкових активiв
на забезпечення за рахунок поточного
податку на прибуток 26
__________________________________________________________________________________
Витрати з податку на прибуток за рiк: 31
Податок на прибуток розраховувався згiдно українського податкового законодавства зi ставкою
18%
Роздiл «Сукупний дохiд»
У даному роздiлi вiдображено змiни сукупного доходу пiдприємства як за рахунок фiнансового
результату, так i за рахунок iншого сукупного доходу.
Стаття «Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування» за звiтний перiод поточного року
скоригована на суму 638 тис.грн., згiдно понесеної переоцiнки зобов’язань до МСФЗ 19, котра
вплинула на змiни в основних актуарних припущеннях, котрi були використанi для оцiнки та
вплинули на розмiр льготного пенсiйного зобов’язання згiдно з планом по встановленим
виплатам.
3. Рух про рух грошових коштiв згiдно МСБО №7 та передбачає визначення грошових коштiв
прямим методом.
форма 3
Звiт про рух грошових коштiв складений та передбачає визначення
грошових коштiв прямим методом.
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошi в касi, грошовi кошти на банкiвських
рахунках до запитання та iншi короткотермiновi високолiквiднi iнвестицiї з початковим

термiном розмiщення не бiльше трьох мiсяцiв.
Роздiл I «Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi»
- У статтi «Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках» вiдображенi
суми вiдсоткiв на залишки на поточних рахунках у сумi 6 тис.грн.,
- У статтi “Iншi надходження” вiдображено надходження грошових коштiв в результатi:
1. реалiзацiї iноземної валюти, в т. ч. :
2017 рiк
вiд реалiзацiї доларiв США - 3 100,1 тис.грн
вiд реалiзацiї Євро - 97,8 тис.грн
2. iншi надходження 64,9 тис.грн.
- У статтi « Iншi витрачання» вiдображенi
1.собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти в т.ч.:
2017 рiк
доларiв США - 3 323,2 тис.грн
Євро - 81,0 тис.грн
2. утримання з робiтникiв стягнень на користь держави, комунальних установ в сумi 19,2 тис. грн.
3. витрати на добровiльне медичне страхування робiтникiв в сумi 4,6 тис.грн.
4. сплата утримань та нарахувань первиннiй професiйнiй спiлцi в сумi 51,2 тис.грн.
5. сплата витрат на вiдрядження та господарськi витрати в сумi 24,8 тис.грн.
6. сплата пенсiї на пiльгових умовах звiльненим робiтникам в сумi 32,2 тис.грн.
7. сплата штрафiв в сумi 5,9 тис.грн
8. iншi витрачання в сумi 2,0 тис.грн
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод
- У статтi «Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв» вiдображено надходження в
результатi доходу вiд операцiйної курсової рiзницi, в т. ч. :
2017 рiк
долари США - 163,2 тис.грн
ЕВРО - 9,8 тис.грн
- У статтi «Залишок коштiв на кiнець року» вiдображено:
грошовi кошти у касi 0 тис.грн.
залишок коштiв на поточних рахунках у сумi 4 119 тис.грн.
4. Звiт про власний капiтал форма 4
В примiтках до звiту розкривається iнформацiя про призначення i використання кожного елементу
власного капiталу.
Станом на 31 грудня 2017 року загальна кiлькiсть затверджених до випуску, випущених та тих, що
знаходяться в обiгу простих акцiй становить 78 916 000 акцiй з номiнальною вартiстю 0,01 гривня
за акцiю. Всi випущенi простi акцiї повнiстю оплаченi. Всi простi акцiї мають один голос при
голосуваннi.
Власний капiтал пiдприємства на кiнець звiтного перiоду складає 14 015 тис. грн., у тому числi:
Статутний капiтал – 789 тис. грн.
Капiтал у дооцiнках – 241,7 тис. грн, який складається з :
- резерву переоцiнки необоротних активiв – 673 тис. грн, який зменшився на амортизацiю резерву
в сумi 193,6 тис. грн.
- резерву переоцiнки актуарних витрат – (431,3) тисяч гривень, який зменшився на дооцiнку
резерву, згiдно звiту актуарiя за 2017 рiк.
В Товариствi, згiдно Статуту (редакцiя нова вiд 28.09.2017р.), не передбачається формування
Резервного капiталу.
Нерозподiлений прибуток на кiнець звiтного перiоду становить 12 984 тис. грн.,

На кiнець звiтного перiоду вiн збiльшився на 209 тис. грн за рахунок збiльшення на суму
амортизацiї резерву переоцiнки необоротних активiв у розмiрi 193 тис. грн., збiльшення на суму
чистого прибутку за звiтний перiод у розмiрi 16 тис. грн.
Iнформацiя про осiб, що володiють 5% та бiльше акцiй ПрАТ „Завод МГТ”
Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Мiсцезнаходження Кiлькiсть акцiй Вiд загальної
кiлькостi акцiй Вид акцiй
ПрАТ "ЗТР", Україна 00213428 Україна, м. Запорiжжя,
вул. Днiпровське шосе,3
64923573
82,269214% Iменнi простi

Головний бухгалтер О.В. Лiтус

