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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторiв"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
13604900
4. Місцезнаходження
Запорізька , д/в, 69600, м.Запорiжжя, Днiпропетровське 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

28.04.2016
(дата)

2. Річна інформація опублікована
у
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.mgt.com.ua
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі
Інтернет
(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 власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів
продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
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

X

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)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. 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)

33. 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
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.
16) Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi
цiннi папери не наводяться у зв'язку iз тим, що вони не виникали
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). 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
Публiчне акцiонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторiв"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Серiя А01 №029360
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)
65
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
Обласне вiддiлення ПАТ "Промiнвестбанк" в м.Запорiжжя
2) МФО банку
300012
3) поточний рахунок
26006619938994
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
Обласне вiддiлення ПАТ "Промiнвестбанк" в м.Запорiжжя
5) МФО банку
300012
6) поточний рахунок
26005619938995
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повiтря стацiонарними джерелами

Опис

Виконнаня робiт або на експлуатацiю машин,
механiзмiв та устаткування пiдвищеної
небезпеки
Опис

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

На початок роботи ПАТ "Завод МГТ"

Дата
Державний орган, закінчення
що видав
дії ліцензії
(дозволу)
4

Держуправлiння
охорони
2310136900навколишнього
14.02.2013
49
природного
середевища в
Запорiзькiй областi

5

11.02.2018

Емiтент прогнозує продовження дiї виданого дозволу

663.11.2331.10.1

29.09.2011 Держгiрпромнагляд

29.09.2016

Емiтент прогнозує продовження дiї виданого дозволу

112.12.30

Державна служба
гiрничного нагляду
12.01.2012
та промислової
безпеки України

12.01.2017

Емiтент прогнозує продовження дiї виданого дозволу

3121

Управлiння з
15.04.2011 питань наглядово- Необмежена
профiлактичної

дiяльностi ГУ МНС
України в
Запорiзькiй областi
Опис

Емiтент прогнозує продовження дiї виданого дозволу

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної Код за ЄДРПОУ
особи засновника та/або засновника та/або
учасника
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

Серія, номер, дата видачі та
найменування органу, який видав
паспорт*

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

д/в

д/в д/в д/в

0.000000000000

Усього

0.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. 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) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Вища, Запорiзький iндустрiальний iнститут, спецiальнiсть – промислова електроника
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Завод МГТ", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.05.2014 3 роки

9) Опис
Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом управлiння Товариства, який
здiйснює управлiння його поточною 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.
Сумiсництво Генеральним директором посад в органах управлiння iнших суб'єктiв
господарювання допускається лише за згодою Наглядової ради. 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. Генеральний директор зобов'язаний:
- своєчасно ставити перед Наглядовою радою питання про необхiднiсть ухвалення того
або iншого рiшення, прийняття якого вiдповiдно до законодавства i Статуту знаходяться в
компетенцiї Наглядової ради або Загальних зборiв;
- звiтувати перед Наглядовою радою про свою дiяльнiсть;
- дiяти на користь акцiонерiв Товариства, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки
вiдносно Товариства розумно i сумлiнно;
- виконувати рiшення Загальних зборiв, Наглядової ради та Ревiзiйнiй комiсiї, прийнятi в
межах компетенцiї цих органiв;
- використовувати майновi i немайновi права, що належать Товариству, лише для
досягнення цiлей його дiяльностi;
- бути лояльним по вiдношенню до Товариства;
- не розголошувати третiм особам вiдомостi економiчного, технiчного, органiзацiйноправового i iншого характеру про дiяльнiсть Товариства, що складають комерцiйну
таємницю, а також не розголошувати i не використовувати в особистих корисливих
iнтересах i на користь третiх осiб iнсайдерську iнформацiю Товариства;
- iнформувати Товариство про своїх афiлiйованих осiб, а також про факт змiни їх складу;
- виконувати iншi обов'язки, покладенi на нього Статутом, контрактом та iншими
внутрiшнiми документами Товариства.
Генеральний директор має право:
- запитувати i отримувати будь-яку iнформацiю i документацiю про дiяльнiсть
Товариства;
- першого пiдпису усiх фiнансових документiв;
- заохочувати працiвникiв, що вiдзначилися;
- притягувати працiвникiв, що порушили виробничу та/або трудову дисциплiну, а також
винних у спричиненнi шкоди до матерiальної i дисциплiнарної вiдповiдальностi;
- на компенсацiю витрат на вiдрядження, транспортних, представницьких та iнших витрат,
якi вiн понiс у процесi виконання своїх обов'язкiв;
- користуватись iншими соцiальними пiльгами i гарантiями, передбаченими
законодавством, контрактом i рiшеннями Наглядової ради.
- Генеральний директор не має права утворювати або брати участь (придбавати акцiї,
частки, паї) в пiдприємствах, що конкурують з Товариством.
- Товариство є основним мiсцем роботи Генерального директора. Генеральний директор
може обiймати iншi оплачуванi посади у державних або суспiльних органах, а також на
iнших пiдприємствах, в установах i органiзацiях виключно за згодою Наглядової ради.
- Генеральний директор, а також його афiлiйованi особи не мають права приймати
дарунки, iншi прямi або непрямi вигоди, що мають на метi спонукати Генерального
директора до прийняття конкретного господарського рiшення.
- Безпосереднє керiвництво функцiональними напрямками дiяльностi Товариства

вiдповiдно до органiзацiйної структури управлiння Товариства здiйснюється керiвниками
пiдроздiлiв. Керiвники пiдроздiлiв призначаються та звiльняються Генеральним
директором з врахуванням положень Статуту Товариства. Генеральний директор
самостiйно або iз залученням керiвникiв за функцiями управлiння керує та
розпоряджується всiма справами, майном та коштами Товариства, вирiшує всi питання
дiяльностi Товариства, крiм питань, вiднесених до компетенцiї Загальних зборiв та
Наглядової ради.
Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не наводиться у зв'язку iз тим, що згоди на
розкриття iнформацiї щодо виплаченої iй 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.
Протягом звiтного перiоду посадова особа не обiймала посади на будь-яких iнших
пiдприємствах.
Протягом 2015 року будь-яких змiн у персональному складi одноособового виконавчого
органу не вiдбувалося. Протягом останнiх п'яти рокiв Зима А.В. обiймала наступні
посади: Генеральний директор, директор. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi
злочини у посадової особи вiдсутня.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лiтус Олена Валерiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Вища, Запорiзький державний унiверситет, спецiальнiсть – бухгалтерський облiк,
контроль i аналiз господарської дiяльностi.
6) стаж роботи (років)**
21
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 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 товарноматерiальних 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;
- контроль за пiдготовкою форм, розшифровок з податкової звiтностi, надання прогнозних
даних податкових зобов'язань з податку на прибуток i податку на додану вартiсть;
- 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 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 господарсько-фiнансової 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.
Протягом звiтного перiоду посадова особа не обiймала посади на будь-яких iнших
пiдприємствах. Непогашена судимость за корисливi та посадовi злочини у посадової
особи вiдсутня.
Протягом звiтного перiоду будь-яких змiн у персональному складi щодо посади
Головного бухгалтера не вiдбувалося.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Компанiя Tregory Holdings Limited
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
НЕ 216306 д/в
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/в
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/в
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2014

3 роки

9) Опис
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом,
Положенням "Про Наглядову раду Публiчного 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, визначеного пунктом 13.2 Статуту;
- подання на розгляд Загальним зборам пропозицiй про вчинення значних правочинiв,

визначених у пунктах 13.3 та 13.4 Статуту;
- 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; своїм рiшенням Наглядова рада може делегувати цi повноваження
iншому члену 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 Публiчного
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 Публiчного 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. Голова Наглядової ради не отримував будь-якої винагороди протягом
звiтного перiоду в тому числi в натуральнiй формi.
З Головою Наглядової 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 2015 року будь-яких змiн у
персональному складi щодо посади Голови Наглядової ради не вiдбувалося. Iнформацiя
щодо наявностi у посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не наводиться у зв'язку з тим, що законодавством України передбачена
вiдповiдальнiсть за наведенi склади злочинiв виключно для фiзичних осiб. У зв'язку з тим,
що Головою Наглядової ради Товариства є юридична особа, iнформацiя про її паспортнi
данi, рiк народження, освiту, загальний стаж роботи, найменування пiдприємства та
попередня посада, яку займав, перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом
останнiх п’яти рокiв, а також про обiймання посад на будь-яких iнших пiдприємствах, їх
найменування та мiсцезнаходження не наводиться.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Компанiя Energy Standard Industries Limited
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
НЕ 240843 д/в
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/а
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/в
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом, Положенням "Про
Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Завод малогабаритних
трансформаторiв" та Законом України "Про акцiонернi товариства", умовами цивiльноправового договору, що укладається з членом Наглядової ради, рiшеннями прийнятими

Наглядовою радою та Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
Член Наглядової ради має право:
- брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження на засiданнях
Наглядової ради;
- за вiдповiдним запитом на адресу Генерального директора вiд iменi Голови Наглядової
ради отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську
дiяльнiсть Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену
Наглядової ради, для вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради;
знайомитися з документами та отримувати їх копiї;
- вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради.
Член Наглядової ради зобов'язаний:
- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх
повноважень;
- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, "Про Наглядову раду
Публiчного 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
iнформацiю, вiдому йому, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- повiдомити, не пiзнiше нiж за два тижнi, у письмовiй формi Наглядову раду та
Генерального директора про настання обставин, якi унеможливлюють виконання ним
обов'язкiв члена Наглядової ради.
З членом Наглядової 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 2015 року будь-яких змiн у
персональному складi щодо посади члена Наглядової ради не вiдбувалося. Iнформацiя
щодо наявностi у посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не наводиться у зв'язку з тим, що законодавством України передбачена
вiдповiдальнiсть за наведенi склади злочинiв виключно для фiзичних осiб. У зв'язку з тим,
що членом Наглядової ради Товариства є юридична особа, iнформацiя про її паспортнi
данi, рiк народження, освiту, загальний стаж роботи, найменування пiдприємства та
попередня посада, яку займав, перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом
останнiх п’яти рокiв, а також про обiймання посад на будь-яких iнших пiдприємствах, їх
найменування та мiсцезнаходження не наводиться.
* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у
описi.
** Заповнюється щодо фiзичних осiб.
1) посада
Член Наглядової ради

2) прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або повне найменування юридичної особи
ПАТ "ЗТР"
3) паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в 00213428 д/в
4) рiк народження**
0
5) освiта**
д/в
6) стаж роботи (рокiв)**
0
7) найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав**
д/в
8) дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено)
28.03.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом, Положенням "Про
Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Завод малогабаритних
трансформаторiв" та Законом України "Про акцiонернi товариства", умовами цивiльноправового договору, що укладається з членом Наглядової ради, рiшеннями прийнятими
Наглядовою радою та Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
Член Наглядової ради має право:
- брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження на засiданнях
Наглядової ради;
- за вiдповiдним запитом на адресу Генерального директора вiд iменi Голови Наглядової
ради отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську
дiяльнiсть Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену
Наглядової ради, для вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради;
знайомитися з документами та отримувати їх копiї;
- вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради.
Член Наглядової ради зобов'язаний:
- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх
повноважень;
- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, "Про Наглядову раду
Публiчного 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
iнформацiю, вiдому йому, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- повiдомити, не пiзнiше нiж за два тижнi, у письмовiй формi Наглядову раду та
Генерального директора про настання обставин, якi унеможливлюють виконання ним

обов'язкiв члена Наглядової ради.
З членом Наглядової 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 2015 року будь-яких змiн у
персональному складi щодо посади члена Наглядової ради не вiдбувалося. Iнформацiя
щодо наявностi у посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не наводиться у зв'язку з тим, що законодавством України передбачена
вiдповiдальнiсть за наведенi склади злочинiв виключно для фiзичних осiб. У зв'язку з тим,
що членом Наглядової ради Товариства є юридична особа, iнформацiя про її паспортнi
данi, рiк народження, освiту, загальний стаж роботи, найменування пiдприємства та
попередня посада, яку займав, перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом
останнiх п’яти рокiв, а також про обiймання посад на будь-яких iнших пiдприємствах, їх
найменування та мiсцезнаходження не наводиться.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Линда Свiтлана Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Вища, Запорiзький Державний унiверситет, спецiальнiсть - бухгалтерський облiк та аудит
6) стаж роботи (років)**
23
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)
28.03.2014 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 фiнансовогосподарську 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,
цим Договором, 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 Публiчного 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 один раз на квартал виплачується винагорода в
розмiрi 1300,00 грн., таким чином за звiтний перiод особою отримано винагороду в
розмiрi 5200,00 грн. Будь-якої iншої винагороди члену Ревiзiйної комiсiї, в тому числi в
натуральнiй формi, Товариством не надавалось.Протягом 2015 року будь-яких змiн у
персональному складi щодо посади члена Ревiзiйної комiсiї не вiдбувалося. 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. Загальний стаж роботи
складає 23 рiк. До призначення на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Линда С.I. протягом
останнiх 5 рокiв обiймала наступнi посади: начальник бюро вiддiлу управлiнського
облiку. Протягом 2015 року член Ревiзiйної комiсiї Линда С.I обiймала посади на iнших

пiдприємствах, а саме: начальник бюро цiн вiддiлу управлiнського облiку ПАТ
"Запорiжтрансформатор", адреса пiдприємства: м.Запорiжжя, вул. Днiпропетровське шосе,
3, Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Запорiзький кабельний завод", адреса пiдприємства:
м.Запорiжжя, вул. Гладкова, 2; Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Запорiжтрансформатор",
адреса пiдприємства: м. Запорiжжя, вул. Днiпропетровське шосе, 3; Член Ревiзiйної
комiсiї ПАТ "Супер", адреса пiдприємства: м.Запорiжжя, вул. Випробувачiв, 2
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ткачук Юрiй Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1977
5) освіта**
Вища, Запорiзька державна iнженерна академiя, спецiальнiсть «Економiка пiдприємств»
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ЗТР", фiнансовий директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2014 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 фiнансовогосподарську 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,
цим Договором, 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 Публiчного 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 один раз на квартал виплачується винагорода в
розмiрi 1300,00 грн., таким чином за звiтний перiод особою отримано винагороду в
розмiрi 5200,00 грн. Будь-якої iншої винагороди члену Ревiзiйної комiсiї, в тому числi в
натуральнiй формi, Товариством не надавалось. Протягом 2015 року будь-яких змiн у
персональному складi щодо посади Голови Ревiзiйної комiсiї не вiдбувалося. Iнформацiя
щодо паспортних даних Голови 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. Загальний стаж роботи
складає 16 рокiв. До призначення на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Ткачук Ю.П.
протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: фiнансовий директор. Протягом 2015
року член Ревiзiйної комiсiї Ткачук Ю.П. обiймав посади на iнших пiдприємствах, а саме :
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Запорiзький кабельний завод", адреса пiдприємства:
м.Запорiжжя вул. Гладкова, 2; Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Супер", адреса пiдприємства:
м.Запорiжжя вул. Випробувачiв, 2; Фiнансовий директор ТОВ "Енерджi Стендарт
Iндастрiз" Росiя м. Москва, вул. Большая Якиманка, буд.17/2, стр.1.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Герасименко Ганна Станiславiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища, Київський iнстiтут народного господарства iм. Коротченка Д.С.,
6) стаж роботи (років)**
18
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)
28.03.2014 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
Публiчного акцiонерного товариства "Завод МГТ" 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 Публiчного
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 один раз на квартал виплачується винагорода в
розмiрi 1300,00 грн., таким чином за звiтний перiод особою отримано винагороду в
розмiрi 5200,00 грн. Будь-якої iншої винагороди Головi Ревiзiйної комiсiї, в тому числi в

натуральнiй формi, Товариством не надавалось. Протягом 2015 року будь-яких змiн у
персональному складi щодо посади Голови Ревiзiйної комiсiї не вiдбувалося. Iнформацiя
щодо паспортних даних Голови 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
обiймала посаду Головного бухгалтера ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», адреса
пiдприємства: м.Київ, вул. Госпiтальна, 12-Д.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

1

Паспортні
дані
фізичної
Прізвище,
особи
ім'я, по
(серія,
батькові
номер,
посадової
дата
Кількість Від загальної
особи або
видачі,
акцій
кількості акцій
повне
орган,
(штук)
(у відсотках)
найменування
який
юридичної
видав)*
особи
або код за
ЄДРПОУ
юридичної
особи
2

3

Генеральни
Зима Алiна
д/в д/в д/в
й директор Володимирiвна

Кількість за видами акцій

прості
іменні

приві
прості
привіле лейов
на
йовані ані на
пред'я
іменні пред'я
вника
вника

4

5

6

7

8

9

650

0.0008236606

650

0

0

0

Головний
бухгалтер

Лiтус Олена
Валерiївна

д/в д/в д/в

0

0

0

0

0

0

Голова
Наглядової
ради

Компанiя
Tregory
Holdings
Limited

д/в д/в д/в

9999

0.01267043439

9999

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Компанiя
Energy
Standard
Industries
Limited

д/в д/в д/в

183

0.00023189214

183

0

0

0

Член
Наглядової
ради

ПАТ "ЗТР"

д/в
00213428
д/в

0

0

0

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Герасименко
Ганна
Станiславiвна

д/в д/в д/в

1

0.00000126717

1

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Ткачук Юрiй
Петрович

д/в д/в д/в

100

0.00012671702

100

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Линда
Свiтлана
Iванiвна

д/в д/в д/в

100

0.00012671702

100

0

0

0

64913393 82.25631430888 64913393

Усього 64924426 82.27029499721 64924426

0

0

0

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

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій
емітента
Найменува
Кількіс
Код за
ння
Місцезнаходж
ть
ЄДРП
юридичної
ення
акцій
ОУ
особи
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій
привілейо
прості на
прості
привілейо
вані на
пред'явн
іменні
вані іменні пред'явни
ика
ка

69600
Запорізька д/в
002134
649133 82.256314308 649133
ПАТ "ЗТР"
м.Запорiжжя
28
93
885
93
Днiпропетровс
ьке шосе, 3
Прізвище,
ім'я, по
батькові
фізичної
особи*

Серія, номер, дата
Кількіс
видачі паспорта,
ть
найменування органу, акцій
який видав паспорт** (штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

0

0

0

Кількість за видами акцій
привілейо
прості на
прості
привілейо
вані на
пред'явн
іменні
вані іменні пред'явни
ика
ка

Усього 649133 82.256314300 649133
93
8885
93

0

0

0

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

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

Опис

чергові

позачергові

X
22.04.2015
93.5798
Черговi Загальнi збори акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 22.04.2015 року скликанi за
iнiцiативою Наглядової ради Товариства (протокол №20/02 -15 вiд 20 лютого 2015 року).
Згiдно зазначеного рiшення, затверджено наступний порядок денний зборiв (перелiк питань,
що виносяться на голосування):
1. Прийняття рiшення про обрання складу та членiв лiчильної комiсiї та припинення їх
повноважень.
2. Розгляд звiту Генерального директора Товариства за 2014 рiк, прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Генерального директора Товариства.
3. Розгляд звiту Наглядової ради про свою дiяльнiсть та загальний стан Товариства у 2014
роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк,
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї товариства.
5. Прийняття рiшення про затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi)
Товариства за 2014 рiк.
6. Прийняття рiшення про затвердження основних напрямкiв дiяльностi i планiв Товариства
на 2015 рiк.
7. Прийняття рiшення про розподiл прибутку за пiдсумками господарської дiяльностi

Товариства у 2014 роцi.
8. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв.
Загальними зборами прийнятi наступнi рiшення з питань порядку денного.
З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: обрати склад лiчильної комiсiї у кiлькостi
7 осiб. До складу лiчильної комiсiї обрати наступних осiб: Уманська О.П., Лагодюк Є.С.,
Кулiкова Л.О., Овденко Г.В., Вагiна Т.Г., Юревич Д.В., Лазутiна Л.О.
Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї з моменту завершення Зборiв.
З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: прийняти до вiдома звiт Генерального
директора Товариства за 2014 рiк. Роботу Генерального директора Товариства у 2014 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 2014 роцi. Роботу Наглядової ради у
2014 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 2014 рiк. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства у
2014 роцi визнати задовiльною.
З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову
звiтнiсть) Товариства за 2014 рiк.
З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: затвердити основнi напрямки дiяльностi i
плани Товариства на 2015 рiк.
З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: збиток Товариства, отриманий за
пiдсумками господарської дiяльностi в 2014 роцi покрити за рахунок нерозподiленого
прибутку попереднiх рокiв.
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 на 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.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АЛЬЯНСАУДИТ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

34829687

Місцезнаходження

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

Номер ліцензії або іншого документа на 3936
цей 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 прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй
України"

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 д/в
цей 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 прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРАЇНСЬКИЙ
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЕСТР"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

21656006

Місцезнаходження

01010 Київська д/н м.Киiв вул.Суворова 4/6

Номер ліцензії або іншого документа на 286614
цей 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 прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "Cтрахова компанiя "АХА
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 483290
цей 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 прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Екво"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

39317111

Місцезнаходження

04053 Київська д/в м. Київ провулок Бехтеревський, будинок 4,
лiтера "А", н/п

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

д/в

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон

(044) 233 65 99

Факс

(044) 237 77 69

Вид діяльності

юридичнi послуги

Опис

У звiтному роцi Товариство отримувало вiд Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю "Екво" послуги з правового
забезпечення господарської дiяльностi.

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська
компанiя «Аваль»

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

32440628

Місцезнаходження

69032 Запорізька д/в м.Запорiжжя вул. Рекордна, буд.11/9

Номер ліцензії або іншого документа на 3167
цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон

(0612)849084

Факс

(0612)849084

Вид діяльності

Аудит

Опис

Особа надає Товариству аудиторськi послуги.

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

Дата
реєстр
ації
випус
ку

Номер Наймену
свідоцт
вання
Міжнародн
ва про органу,
ий
реєстр
що
ідентифіка
ацію зареєстру
ційний
випуск
вав
номер
у
випуск

1

2

3

23.01.2
28/1/03 ДКЦПФР
003

Опис

Тип
цінного
паперу

Загаль
Номіна Кількі
Форма
на
Частка у
льна
сть
існування
номіна статутному
вартіст акцій
та форма
льна капіталі (у
ь акцій (штук
випуску
вартіст відсотках)
(грн)
)
ь (грн)

4

5

6

7

UA0801361
009

Акція
проста
бездокуме
нтарна
іменна

Бездокуме
нтарні
іменні

0.01

8

9

10

78916 789160. 100.000000
000
00
000000

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.

XI. Опис бізнесу
ПАТ "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 МГТ".
У квiтнi 2011 року на Загальних зборах акцiонерiв прийнято рiшення про перейменування
пiдприємства в публiчне акцiонерне товариство «Завод МГТ». За 20 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.
Протягом 2015 року будь-якi важливi подiї у дiяльностi та розвитку ПАТ "Завод МГТ", в
тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення та видiл, не вiдбувались.

На пiдприємствi дiє прямолiнейна структура управлiння.
ПАТ "Завод МГТ" не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй , представництв та iнших
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.
У 2015 роцi ПАТ "Завод МГТ" мало наступну органiзацiйну структуру:
Керiвником товариства є Генеральний директор.
Генеральному директору пiдпорядковуються наступнi керiвникi за функцiями управлiння,
а саме:
- Головний iнженер-начальник управління системи якості;
- Заступник директора з економiки- головний бухгалтер;
- Заступник директора з виробництва;
- Начальник вiддiлу продаж;
- Iнженер з охорони працii.
Головному iнженеру пiдпорядковуються наступнi керiвникi та вiддiли:
- вiддiл головного конструктора;
- енергомеханiчна служба;
- випробувальна станцiя;
- архiв;
- транспортна дiлянка.
Заступнику директора з виробництва пiдпорядковуються:
-виробниче-диспетчерське бюро;
-дiлянка трансформаторiв;
-дiлянка металоконструкцiй.
Протягом 2015 в органiзацiйнiй структурi управлiння ПАТ "Завод МГТ" змiн не
вiдбувалось.
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв облiкового складу – 63 осiб.
Позаштатних працiвникiв та осiб, якi працювали за сумiсництвом у 2015 роцi – 4 особи.
Фонд оплати працiвникiв за 2015 рiк - 4290 тис. грн. У 2015 роцi вiдбулося зменьшення
розмiру фонду оплати працi вiдносно фонду оплати працi за 2014 рiк на 14,2 %.Для
забезпечення кадрами Товариство працює у тiсному контактi з центрами зайнятостi мiста.
Кадрова програма полягає в належнiй та своєчаснiй оплатi працi працiвникiв, наданнi їм

соцiальних та матерiальних пiльг, що в свою чергу сприяє зацiкавленостi персоналу в
пiдвищеннi рiвня своїх знань та квалiфiкацiї. Кадрова програма емiтента, спрямована на
забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента: навчання
та тренiнги з персоналом проводяться менеджментом пiдприємства, крiм того
пiдприємство видiляє кошти на такi заходи, як пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв,
навчання в учбових закладах. Набiр нових кадрiв на пiдприємствi здiйснюється
самостiйно.
ПАТ "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 2015 року до
Товариства не надходило.
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства складена на пiдставi дiючих нацiональних та
мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та звiтностi.
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 перецiненой 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 2500 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 2015 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.
За 2015 рiк ПАТ "Завод МГТ" було виготовлено 353 трансформаторiв потужностю 96 тис.
кВА., в порiвняннi з 2014 роком 475 трансформаторiв потужностю 144 тис. кВА.
Основнi замовники - це пiдприємства енергетичної галузi схiдних областей України та
пiдприємства -нерезиденти. 23 % загального обсягу реалiзацiї складає експорт.
Основні комплектуючi виробляються в Україні, але з імпортної сировинаи. Тому цiни на
комплектуючі мають постiйну тенденцiю збiльшення. Основнi постачальники за
основними видами сировини та комплектуючiх:
-ПАТ "ЗТР", придбано сировини та комплектуючiх за 2015 рiк на суму 11 млн.458 тис.
грн.;
-ПАТ "ЗКЗ", придбано комплектуючiх за 2015 рiк на суму 2 млн. 600 тис. грн.;
-ТОВ "Метинвест СМЦ", придбано сировини за 2015 рiк на суму 300 тис. грн;
- ТОВ "Нiя", придбано комплектуючiх за 2015 рiк 452 тис. грн.
За останнi п'ять рокiв ПАТ "Завод МГТ" були придбанi та модернiзованi основнi засоби в
тому числi:

Протягом 2011 року Товариством спрямовано коштiв на капiтальнi iнвестицiї на суму 588
тис. грн., у т.ч. на:
- придбання (виготовлення) основних засобiв 438 тис. грн.
- iншi капiтальнi iнвестицiї 150 тис. грн.
Станом на 31.12.2011р. залишок по незавершеному будiвництву вiдсутнiй.
Облiк основних засобiв Товариством ведеться по рахункам, групам та найменуванням
об`єктiв.
За 2011 рiк введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 588 тис. грн. у т.ч.
- машини й обладнання 438 тис. грн.
- iнши основнi засоби 150 тис. грн.
Вибуло протягом року основних засобiв на 42 тис. грн.
За 2012 рiк введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 259 тис. грн. у т.ч.
- машини та обладнання 35 тис. грн.
- iншi необоротнi матерiальнi активи 219 тис. грн.
За 2013 рiк введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 652,7 тис. грн.
Вибуло протягом року основних засобiв на суму 9,9 тис.грн.
За 2014 рiк не було введення в експлуатацiю основних засобiв.
Вибуло протягом року основних засобiв – машин та обладнання 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.
Протягом 2015 року Товариством спрямовано коштiв на капiтальнi iнвестицiї на суму 6
тис. грн., у т.ч. на:
- придбання (виготовлення) основних засобiв 6 тис. грн.
Вибуло протягом 2015 року основних засобiв на 21 тис. грн.
Станом на 31.12.2015 р. залишок по незавершеному будiвництву вiдсутнiй.
Протягом звiтного перiоду Товариством укладенi наступнi правочини з афiлiйованими
особами.
Дата укладання; cторони правочину; змiст (предмет); сума (вартiсть), грн.; пiдстава
укладання; методика цiноутворення застосована ПАТ "Завод МГТ" для визначення суми
правочину.
1. 01.03.2007; ПАТ "Завод МГТ", ПАТ "ЗТР"; аренда майна-кабельнi пари; 744 грн. / в
мiсяць; рiшення виконавчого органу Товариства;спецiальна методика цiноутворення не
застосовувалась, цiна договiрна.
2. 01.01.2004; ПАТ "Завод МГТ", ПАТ "ЗТР"; обслуговування, ремонт, модернiзацiя
комп’ютерної технiки та телефонних мереж; 120,00грн. / мiсяць; рiшення виконавчого
органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна
договiрна.
3. 25.12.2014; ПАТ "Завод МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання послуг по проведенню
комплексного обстеження ВПМ;4440,00; рiшення виконавчого органу Товариства;
спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
4. 27.02.2015; ПАТ "Завод МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання комплектуючих ; 4362399,78;
рiшення Наглядової ради Товариства; порядок розрахункiв за поставленi товари
визначається вiдповiдними специфiкацiями.
5. 22.10.2015; ПАТ "Завод МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання комплектуючих ; 1800000,00;
рiшення виконавчого органу Товариства; порядок розрахункiв за поставленi товари
визначається вiдповiдними специфiкацiями.
6. 14.12.2015; ПАТ "Завод МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання комплектуючих ; 1800000,00;
рiшення виконавчого органу Товариства; порядок розрахункiв за поставленi товари
визначається вiдповiдними специфiкацiями.

7. 01.09.2015;ПАТ "Завод МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання в оренду примiщень; 65481,11;
рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не
застосовувалась, цiна договiрна.
8. 01.12.2009;ПАТ "Завод МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання консультацiйних послуг; 2400,00;
рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не
застосовувалась, цiна договiрна.
9. 01.04.2013;ПАТ "Завод МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання вуглекислоти; 3616,80; рiшення
виконавчого органу Товариства;спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась,
цiна договiрна.
10. 01.03.2013;ПАТ "Завод МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання стисненого повiтря; 9937,25;
рiшення виконавчого органу Товариства;спецiальна методика цiноутворення не
застосовувалась, цiна договiрна.
11. 01.04.2013;ПАТ "Завод МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання стисненого повiтря; 1140,76;
рiшення виконавчого органу Товариства;спецiальна методика цiноутворення не
застосовувалась, цiна договiрна.
12. 15.04.2014;ПАТ "ЗТР", ПАТ "Завод МГТ"; поставка трансформаторiв; 4563000,00;
рiшення Наглядової радиТовариства; порядок розрахункiв за поставленi товари
визначається вiдповiдними специфiкацiями
13. 06.12.2012;ПАТ "Завод МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання послуг з перемiщення вантажiв
електромостовими кранами; 14556,72;рiшення виконавчого органу Товариства;спецiальна
методика цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
14. 26.10.2015;ПАТ "Завод МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання в оренду примiщень ;
10978,63;рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не
застосовувалась, цiна договiрна.
15. 26.10.2015;ПАТ "Завод МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання в оренду примiщень ; 28399,54;
рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не
застосовувалась, цiна договiрна.
16. 01.12.2012; ПАТ "Завод МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання в оренду примiщень ;
300989,57; рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення
не застосовувалась, цiна договiрна.
17. 04.05.2012;ПАТ "Завод МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання послуг з випробування
трансформаторної оливи ;5343,60;рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна
методика цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
18. 20.12.2011;ПАТ "Завод МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання жидкого аргону; 23065,41;
рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не
застосовувалась, цiна договiрна.
19. 31.03.2009;ПАТ "Завод МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання послуг з охорони
пiдприємства;3750,00 грн. / в мiсяць;рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна
методика цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
20. 22.04.15; ПАТ "Завод МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання в оренду примiщення ПК «ЗТР»;
4068,00; рiшення виконавчого органу Товариства;спецiальна методика цiноутворення не
застосовувалась, цiна договiрна
21. 25.11.2015; ПАТ "Завод МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання послуг з вимiру опору
розтiкання на основних заземлителях, заземлення магiстралей i устаткування; 5386,20;
рiшення виконавчого органу Товариства;спецiальна методика цiноутворення не
застосовувалась, цiна договiрна
22. 15.10.2012; ПАТ "Завод МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання виробничих матерiалiв (скло
стрiчка, газоподiбний аргон ); 238715,41; рiшення виконавчого органу Товариства;
спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна
23. 07.12.2015; ПАТ "Завод МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання товарiв; 48060,00; рiшення
виконавчого органу Товариства;спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась,
цiна договiрна

24. 30.04.2015; ПАТ "Завод МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання послуг з направлення
квалiфiкованого персоналу для виконання технологiчних операцiй; 12691,91; рiшення
виконавчого органу Товариства;спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась,
цiна договiрна
25. 23.12.2014; ПАТ "Завод МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання послуг з навчання на курсах
цiльового призначення для складальникiв трансформаторiв; 1583,74; рiшення виконавчого
органу Товариства;спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна
26. 01.10.2009;ПАТ "Завод МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання електроенегрiї ; 1437,25;
рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не
застосовувалась, цiна договiрна.
27. 30.12.2003;ПАТ "Завод МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання послуг по розкрiпленню
трансформаторiв на автомашинах; 22137,24; рiшення виконавчого органу
Товариства;спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
28. 27.12.2013; ПАТ "Завод МГТ", ПАТ "ЗТР"; медичне обслуговування працiвникiв ПАТ
«Завод МГТ»; 2302,56 грн. / в мiсяць; рiшення виконавчого органу Товариства;спецiальна
методика цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
29. 28.12.2013; ПАТ "Завод МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання водопостачання; 4161,79;
рiшення виконавчого органу Товариства;спецiальна методика цiноутворення не
застосовувалась, цiна договiрна.
30. 27.11.2014; ПАТ "Завод МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання послуг з порiзки оргскла,
гетинакса, сталi;22146,31; рiшення виконавчого органу Товариства;спецiальна методика
цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
31. 24.12.2013; ПАТ "Завод МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання послуг з типографiї;2277,74;
рiшення виконавчого органу Товариства;спецiальна методика цiноутворення не
застосовувалась, цiна договiрна.
32. 14.10.2014; ПАТ "Завод МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання комплектуючих; 4459994,57;
рiшення Наглядової ради Товариства; спецiальна методика цiноутворення не
застосовувалась, цiна договiрна.
33. 01.09.2015;ПАТ "Завод МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання в оренду примiщень ; 77214,11;
рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не
застосовувалась, цiна договiрна.
34. 28.12.2013;ПАТ "Завод МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання в оренду примiщень ;
179022,00; рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення
не застосовувалась, цiна договiрна.
35. 24.04.2014; ПАТ «ЗКЗ», ПАТ "Завод МГТ" ; отримання кабельно-проводникової
продукцiї;449706,18.з ПДВ; рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика
цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
36. 02.04.2015; ПАТ «ЗКЗ», ПАТ "Завод МГТ", отримання поворотної фінансової
допомоги; 750000,00; рiшення виконавчого органу Товариства.
37. 02.04.2015; ПАТ «ЗКЗ», ПАТ "Завод МГТ", отримання поворотної фінансової
допомоги;4000000,00 рiшення Наглядової ради Товариства.
38. 25.05.2015; ПАТ «ЗКЗ», ПАТ "Завод МГТ", отримання кабельно-проводникової
продукцiї;10000000,00.з ПДВ; рiшення Наглядової ради Товариства; спецiальна методика
цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
38. 30.07.2015; ПАТ "Завод МГТ", ПАТ «ЗКЗ»; надання поворотної фінансової допомоги;
600000,00; рiшення виконавчого органу Товариства.
Товариство володiє, користується i розпоряджається своїм майном вiдповiдно до чинного
законодавства i характеру своєї дiяльностi. Обмеження на використання майна немає.
Капiтальне будiвництво не планується. Основнi засоби знаходяться за
мiсцезнаходженням: м. Запорiжжя, Днiпропетровське шосе, 3, ПАТ "Завод МГТ".

Екологiчних питань, що можуть позначитись на використаннi активiв, не передбачається.
Протягом 2015 року Товариством спрямовано коштiв на капiтальнi iнвестицiї на суму 6
тис. грн., у т.ч. на:
- iншi необоротнi матерiальнi активи 6 тис. грн.
Облiк основних засобiв Товариством ведеться по рахункам, групам та найменуванням
об`єктiв.
Вибуло протягом року основних засобiв на 21 тис. грн.
За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.15 р. на балансi облiковуються
наступнi основнi засобi та iншi необоротнi матерiальнi активи:
- будинки, споруди та передавальнi пристрої 24 тис. грн.
- машини та обладнання 1614 тис. грн.
- транспортнi засоби 348 тис. грн.
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 107 тис. грн.
- iншi необоротнi матерiальнi активи 1023 тис. грн.
Разом 3116 тис. грн. Основнi засоби облiковуються Товариством за первiсною вартiстю.
Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом за 2015 р. становить 353 тис. грн.,
залишкова вартiсть - 2416 тис. грн.
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 впливають 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.
Дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється вiдповiдно до законодавства України. Протягом
2015 року штрафнi санкцiї не сплачувались.
Господарська дiяльнiсть Товариства здiйснюється за рахунок Власного капiталу,
який складається зi статутного капiталу, iншого додаткового капталу, нерозподiленого
прибутку.
Фiнансова полiтика на пiдприємствi у 2015 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.
На наступний рiк складено фiнансовий план надходжень та витрат. Товариство постiйно
розширює ринок збуту продукцiї шляхом спiвробiтництва з енергетичними
пiдприємствами країн СДН та дальнього зарубiжжя.
Заради цiєї мети визначенi вiдповiднi напрямки:
1.Змiцнення конструкторської служби, яка б виконувала завдання з проектування нових
трансформаторiв з кращими якiсними показниками та зменьшення їх ваги.

2.Змiцнення служби продаж.
3.Пiдвищення ролi навчання спецiалiстiв i робiтникiв.
4.Проведення небхiдних заходiв для мiжнародної сертифiкацiї продукцiї.
Системний пiдхiд i iнтегрована полiтика в галузi управлiння заводом, вдосконалення
виробничого процесу не лише сприяють змiцненню iмiджу та конкурентоспроможностi,
але й поряд з iншими заходами ведуть доуспiшногорозвиткубiзнесу.
Товариство i надалi продовжуватиме безперебiйно спiвпрацювати з партнерами з рiзних
країн.
У 2015 роцi на пiдприємствi не впроводжувались дослiдження. Кошти на дослiдження
протягом року не витрачались.
Судовi справи, стороною в яких виступає емiтент станом на 31.12.2015. вiдсутнi.
Iнша iстотна iнформацiя вiдсутня. Аналiз господарювання Товариства за останнi три роки
не проводився.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування
основних засобів

Власні основні засоби
(тис. грн.)

Орендовані основні
засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

2779

2416

1417

1956

4196

4372

24

22

1417

1956

1441

1978

машини та
обладнання

1574

1332

0

0

1574

1332

транспортні засоби

348

299

0

0

348

299

0

0

0

0

0

0

833

763

0

0

833

763

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

2779

2416

1417

1956

4196

4372

1. Виробничого
призначення:
будівлі та споруди

земельні ділянки
інші

Усього

Опис Протягом 2015 року Товариством спрямовано коштiв на капiтальнi iнвестицiї на суму
6 тис. грн., у т.ч. на:

- iншi необоротнi матерiальнi активи 6 тис. грн.
Облiк основних засобiв Товариством ведеться по рахункам, групам та найменуванням
об`єктiв.
Вибуло протягом року основних засобiв на 21 тис. грн.
За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.15 р. на балансi
облiковуються наступнi основнi засобi та iншi необоротнi матерiальнi активи:
- будинки, споруди та передавальнi пристрої 21,7 тис. грн.
- машини та обладнання 1332 тис. грн.
- транспортнi засоби 299 тис. грн.
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 78 тис. грн.
- iншi необоротнi матерiальнi активи 686 тис. грн.
Разом 2416 тис. грн.Основнi засоби облiковуються Товариством за первiсною
вартiстю.
Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв за 2015 р. становить 353 тис. грн.,
залишкова вартiсть - 2416 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова
вартість чистих
активів (тис. грн)

15015

16902

Статутний капітал
(тис. грн.)

789

789

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

0

0

Опис

Розрахункова вартiсть чистих активiв(15015 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 перiодiвДовгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i
платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування 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

X

0

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними
паперами
у тому числі:

власним випуском):
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

25

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

1151

X

X

Усього зобов'язань

X

1176

X

X

Опис:

Станом на 31 грудня 2015 р. Публiчне акцiонерне товариство «Завод
малогабаритних трансформаторiв» не має кредиторської заборгованостi по
довгостроковим фiнансовим зобов’язанням та поточної заборгованостi по
фiнансовим зобов’язанням ( кредитiв банкiв).
Вiдстроченi податковi зобов’язання:
Вiдстроченi податковi зобов’язання: на початок 2015 звiтного року 157,5 тис.грн.
Використано вiдстрочених податкових зобов’язань за рахунок поточного податку
на прибуток (85,3) тис. грн.
Використано вiдстрочених податкових зобов’язань на збiльшення резерву
переоцiнки пенсiйних та довгострокових соцiальних зобов’язань за рахунок
iншого капiталу в дооцiнках (8,3) тис. грн.
Використано вiдстрочених податкових зобов’язань на списання дооцененного
основного засобу за рахунок дооцiнки основних засобiв (1,6) тис. грн.
Вiдстроченi податковi зобов’язання: на кiнець 2015 звiтного року 62,3 тис.грн.
Поточнi зобов'язання складаються:
- з кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги в розмiрi- 92 тис. грн.;
- з поточної кредиторської заборгованостї з одержаних авансiв - 321 тис. грн.;
- з розрахункiв з бюджетом - 25 тис. грн.;
- з розрахункiв зi страхування - 39 тис.грн.;
- з розрахункiв з оплати працi - 114 тис. грн.;
- з кредиторської заборгованостi за розрахунками з учасниками - 11 тис. гр
тис.грн.
- з iнших поточних зобов'язань -6 тис.грн.

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

ТОВ «Аудиторська
компанiя «Аваль»
32440628
Україна, 69032 м.
Запорiжжя, вул. Рекордна,
11/9
№ 3167 28.03.2003

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

Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРIВ»
станом на 31 грудня 2015 року.
Адресат:
Аудиторський висновок (Звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi призначається:
Власникам цiнних паперiв
Керiвництву ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ
ТРАНСФОРМАТОРIВ»
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Вступний параграф:
Основнi вiдомостi про емiтента:
Повна назва: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ
ТРАНСФОРМАТОРIВ»
Скорочена назва: ПАТ «ЗАВОД МГТ»
Код за ЄДРПОУ: 13604900
Мiсцезнаходження: 69600, м. Запорiжжя, вул. Днiпропетровське шосе, будинок 3
КОАТУУ: 2310136900
Юридична та фактична адреса:
69600, м. Запорiжжя, вул. Днiпропетровське шосе, будинок 3
Дата первинної реєстрацiї: 26.06.1995 р.
Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД
МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРIВ»(надалi-Товариства) за 2015 рiк у вiдповiдностi з вимогами та
положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у
вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi аудиту, огляду, iншого надання
впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА), етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв.
Для складання фiнансової звiтностi за МСФЗ застосовуються Мiжнароднi стандарти, чиннi на дату
31.12.2015 року.
Фiнансовi звiти включають Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2015 року, Звiт про фiнансовi
результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), Звiт про власний
капiтал за рiк, що завершився, Примiтки та iншу пояснювальну iнформацiю.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових
звiтiв у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi i за таку систему внутрiшнього
контролю, яка на думку управлiнського персоналу, забезпечить пiдготовку фiнансової звiтностi без суттєвих
викривлень, якi можуть виникнути внаслiдок шахрайства або помилок.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв
аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас
дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої
впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i
розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку
ризикiв суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор
розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом
господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта
господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi
облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки вiдносно
фiнансового звiту Товариства за 2015 рiк.

Пiдстава для висловлення умовно – позитивної думки
Вiдповiдно до МСФЗ 16 «Основнi засоби» визначено, що лiквiдацiйна вартiсть активу - це попередньо
оцiнена сума, що її суб’єкт господарювання отримав би на поточний час пiд час вибуття активу пiсля
вирахування всiх попередньо оцiнених витрат на вибуття.
Вiдповiдно до МСБО 8, суб’єкт господарювання розкриває характер i вплив змiн в облiковiй полiтицi, якi
впливають у поточному перiодi або очiкуються, що впливатимуть у подальших перiодах. Розкриття такої
iнформацiї стосується сум лiквiдацiйної вартостi основних засобiв.
Товариство не визначає лiквiдацiйну вартiсть очiкувану по закiнченнi строку корисної експлуатацiї та не
розкриває такої iнформацiї.
Ми не мали можливостi оцiнити який вплив могли мати результати визначення лiквiдацiйної вартостi
основних засобiв на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Умовно – позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення
умовно – позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах
фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ
ТРАНСФОРМАТОРIВ » станом на 31 грудня 2015 р. та її фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк,
що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Фiнансова
звiтнiсть складена вiдповiдно до концептуальної основи загального призначення.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Товариство веде бухгалтерський облiк та готує фiнансову звiтнiсть в українських гривнях у вiдповiдностi до
вимог українського бухгалтерського i податкового законодавства. Фiнансова звiтнiсть, що додається
складена на пiдставi облiкових даних, пiдготовлених у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (IFRS), (IAS).
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Станом на 31.12.2015 р. статутний капiтал Товариства становить 789 тис. грн. Статутний капiтал Товариства
сформований повнiстю та подiлений на 78 916 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,01 гривнi
кожна.
Внески учасникiв в статутний капiтал проведенi у встановлений законодавством термiн у повному обсязi.
Загальна вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2015 року складає
15 015 тис. грн., що на 14 226 тис. грн. бiльше нiж величина статутного капiталу.
Розмiр чистих активiв вiдповiдає вимогам ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України.
Неоплаченого капiталу на кiнець звiтного перiоду немає.
Розкриття iнформацiї стосовно забезпечення випуску цiнних паперiв вiдсутнє, оскiльки у звiтному перiодi
Товариство не здiйснювало випуск цiнних паперiв.
Розкриття особливої iнформацiї про емiтента стосовно статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та
фондовий ринок»
Iнформацiя про емiтента щодо подiй визначених ст. 41 роздiлу V Закону України вiд 23.02.2006 року
№3480-IV «Про цiннi папери та фондовий ринок», що вiдбувалися/не вiдбувалися у ПУБЛIЧНОМУ
АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРIВ»:
- прийняття рiшень про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу
– не вiдбувалися;
- прийняття рiшень про викуп власних акцiй - не вiдбувалися;
- факти лiстингу/делiстiнгу цiнних паперiв на фондовiй бiржi – не вiдбувалися
- отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активу емiтента – не вiдбувалися;
- прийняття рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв -не вiдбувалися;
- рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу – не вiдбувалися;
- порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю – не вiдбувалися;
- рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента – не вiдбувалися.
Iнформацiя про власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй:
Найменування Кiлькiсть акцiй
(шт.) Вiдсоток акцiй до СК
(%)
ПАТ «Запорiжтрансформатор» 64913393 82,2563
Протягом 2015 року не вiдбувалися змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих
акцiй.
Протягом 2015 року у складi посадових осiб Товариства змiн не вiдбулося.
Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою
iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою

звiтнiстю.
Пiд час виконання завдання ми здiйснили аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих
невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається
емiтентом згiдно Рiшення вiд 03.12.2013р.№2826 Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
У вiдповiдностi до МСА 720 “Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять
перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть” суттєвої невiдповiдностi, iдентифiкованої в iншiй iнформацiї ,
отриманiй до дати аудиторського звiту не виявлено.
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя
про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан
емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визначених частиною першою статтi 41
Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» № 3480-IV вiд 23.02.2006 р., своєчасно
оприлюднюється Товариством та надається користувачам звiтностi.
Виконання значних правочинiв
Ми виконали процедури на вiдповiднiсть законодавству згiдно частинi 3 ст.70 Закону України «Про
акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. №514 - VI.
Вартiсть активiв станом на 31.12.2015 року складає 16 477 тис. грн.
Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом,
становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства
згiдно пункту 13 Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ
ТРАНСФОРМАТОРIВ»
приймаються Наглядовою радою або Загальними зборами.
Перелiк значних правочинiв, якi вiдбулися в 2015 роцi вiдображенi в таблицi:
НАЙМЕНУВАННЯ КОНТРАГЕНТА НОМЕР ДОГОВОРУ ВАЛЮТА ДОГОВОРУ ДАТА ПОЧАТКУ
ДОГОВОРУ ДАТА ЗАКIНЧЕННЯ ДОГОВОРУ ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СУМА ДОГОВОРУ
ПАТ «ЗТР» PDI000669 грн. 27.02.15р 30.06.15р Купiвля комплектуючих 4362,4
Net Yapi ve Ticaret, Турцiя 51 дол. США 09.09.15р. 31.12.15р. Продаж трансформаторiв 83,836
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На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Товариство
дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинiв.
Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам
законодавства
Формування складу органiв корпоративного управлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРIВ»
здiйснюється вiдповiдно до Статуту, а також згiдно прийнятих рiшень Загальних зборiв Товариства.
Протягом звiтного року в ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ
ТРАНСФОРМАТОРIВ» функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:
- Загальнi збори акцiонерiв;
- Наглядова рада;
- Виконавчий орган (Генеральний директор);
- Ревiзiйна комiсiя.
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом.
Згiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. №514 - VI Наглядова рада
акцiонерного Товариства може прийняти рiшення щодо запровадження в Товариствi посади внутрiшнього
аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту).
Статутом та внутрiшнiми документами Товариства не передбачається запровадження посади внутрiшнього
аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту).
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД
МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРIВ» проведено 22.04.2015 року.
Фактична перiодичнiсть засiдань Наглядової ради вiдповiдає термiнам, визначеним Законом України «Про
акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. №514 - VI та вимогам Статуту.
Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за результатами фiнансового року
здiйснював зовнiшнiй аудит ТОВ «Аудиторська компанiя «Аваль» по договору № 4 вiд 21.10.2015 р.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року
здiйснювався ревiзiйною комiсiєю. Фактична реалiзацiя функцiй ревiзiйної комiсiї протягом звiтного року
пов’язана з перевiркою фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за 2015 рiк.
Ми виконали процедури оцiнки стану внутрiшнього контролю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРIВ».
Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок,
забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає
адмiнiстративний та бухгалтерський контроль.
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає
попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль.
Оцiнюючи вищенаведене, нами зроблено висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього контролю у
ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРIВ»
На нашу думку прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi вiдповiдає
вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. №514 - VI.
Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта
господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315
«Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його
середовища», ми виконали процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд
час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240
«Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi». Нами були поданi
запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на нашу думку,
можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення
внаслiдок шахрайства або помилки. Ми виконали аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з
використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Ми отримали розумiння зовнiшнiх чинникiв
дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi, структуру та спосiб фiнансування, облiкову
полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Загальну стратегiю управлiння ризиками в ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВI «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРIВ»визначає Наглядова рада, а загальне
керiвництво управлiнням ризиками здiйснює Виконавчий орган - Генеральний директор.
Ми вважаємо, що отримали достатнi докази того, що ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
Товариства внаслiдок шахрайства низький.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Назва аудиторської фiрми
ТОВ «Аудиторська компанiя «Аваль»
Iдентифiкацiйний код
юридичної особи 32440628
Юридична адреса
Україна, 69032 м. Запорiжжя,
вул. Рекордна, 11/9
Номер, дата видачi Виписки
з державного реєстру юридичних осiб
Серiя ААВ №493819
29.08.2012 р.
Номер, дата видачi свiдоцтва про
внесення до Реєстру суб’єктiв, якi
можуть здiйснювати Аудиторську дiяльнiсть № 3167 вiд 28.03.2003 р.,
чинний до 28.02.2018 р.
Номер, дата видачi сертифiката аудитора Серiя А№ 005557 30 жовтня 2003 року,
чинний до 30.10.2018 р.
Телефон
(061)284-90-84
Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту:
Дата та номер договору на Договiр № 4 вiд 21.10.2015 р.
проведення аудиту
Дата початку i дата закiнчення
проведення аудиту 24.02.2016 р. – 02.03.2016 р.
Дата складання аудиторського висновку: 03.03.2016 року
Звiт пiдписано Генеральним директором
ТОВ «Аудиторська компанiя «Аваль» Педак В.Ф.
д/в

д/в
д/в

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

1

0

2

2014

1

0

3

2013

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

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

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 у звітному
періоді?
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

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): нi

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного
голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

3

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

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

13

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)

д/в

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/в

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

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він
ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

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

так, створено
ревізійну
комісію

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:

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?
Не
належить
Загальні
Наглядова Виконавчий
до
збори
рада
орган
компетенції
акціонерів
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

Так

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

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

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

Інше (запишіть):

вiдсутнi iнши документи у
Товариствi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
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 більше
статутного капіталу

Ні

Так

Так

Так

Так

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) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

X
Були запропонованi бiльш
вигiднi умови надання послуг

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

Ні

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) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): 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,
2016 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство "Завод
малогабаритних трансформаторiв"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

13604900

за КОАТУУ 2310100000

Організаційноправова форма
господарювання

Акціонерне товариство

Вид економічної
діяльності

27.11 ВИРОБНИЦТВО
ЕЛЕКТРОДВИГУНIВ, ГЕНЕРАТОРIВ
I ТРАНСФОРМАТОРIВ

Середня
кількість
працівників

за КОПФГ

за КВЕД

230

27.11

65

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
вулиця Днiпропетровське 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 31.12.2015 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

0

0

первісна вартість

1001

24

24

0

накопичена амортизація

1002

24

24

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

2779

2416

0

первісна вартість

1011

3131

3116

0

знос

1012

352

700

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

I. Необоротні активи

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

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

1

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

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

2783

2419

0

Запаси

1100

7994

7235

0

Виробничі запаси

1101

1398

1947

0

Незавершене виробництво

1102

3719

3846

0

Готова продукція

1103

2877

1442

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

63

1785

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

2435

2811

0

з бюджетом

1135

716

288

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

50

5

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

4216

1917

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

4216

1917

0

Витрати майбутніх періодів

1170

6

17

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

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

II. Оборотні активи

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

15480

14058

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

18263

16477

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

1166

930

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

14947

13296

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

16902

15015

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

158

62

0

Пенсійні зобов’язання

1505

373

506

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

294

286

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

290

285

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

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

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

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

825

854

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

48

92

0

за розрахунками з бюджетом

1620

62

25

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

60

39

0

за розрахунками з оплати праці

1630

128

114

0

за одержаними авансами

1635

223

321

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

4

6

0

Усього за розділом IІІ

1695

536

608

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

18263

16477

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

д/в

Керівник

Зима Алiна Володимирiвна

Головний бухгалтер

Лiтус Олена Валерiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Завод
малогабаритних трансформаторiв"

за ЄДРПОУ

13604900

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

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

2000

21374

20564

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

( 20648 )

( 19710 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

726

854

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

214

2105

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

( 1565 )

( 1692 )

Витрати на збут

2150

( 307 )

( 393 )

Інші операційні витрати

2180

( 1094 )

( 970 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за

2181

(0)

(0)

справедливою вартістю
Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

0

0

збиток

2195

( 2026 )

( 96 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

155

274

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 55 )

( 61 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(1)

( 47 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні
статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

70

збиток

2295

( 1927 )

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

85

-89

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

0

збиток

2355

( 1842 )

( 19 )

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

875

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

-46

176

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

-46

1051

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

-8

190

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

-38

861

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-1880

842

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

11555

14026

Витрати на оплату праці

2505

3131

3649

Відрахування на соціальні заходи

2510

1159

1354

Амортизація

2515

348

329

Інші операційні витрати

2520

1270

1498

Разом

2550

17463

20856

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

-0.02334

-0.00024

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,
2016 | 01 | 01
число)
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Завод
малогабаритних трансформаторiв"

за ЄДРПОУ

13604900

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

1

2

3

4

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

3000

10847

12309

Повернення податків і зборів

3005

793

1669

у тому числі податку на додану вартість

3006

717

1630

Цільового фінансування

3010

73

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

12266

12622

Надходження від повернення авансів

3020

101

24

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

155

274

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

11829

9436

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 2120 )

( 1818 )

Праці

3105

( 2559 )

( 3034 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 1294 )

( 1523 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 1498 )

( 511 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
прибуток

3116

( 70 )

( 85 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
додану вартість

3117

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

( 407 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 19156 )

( 18995 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

( 57 )

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

( 11899 )

( 9517 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-2462

879

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

(6)

( 20 )

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

-6

-20

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

5350

0

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)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

( 5350 )

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-2468

859

Залишок коштів на початок року

3405

4216

1533

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

169

1824

Залишок коштів на кінець року

3415

1917

4216

Примітки

д/в

Керівник

Зима Алiна Володимирiвна

Головний бухгалтер

Лiтус Олена Валерiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство "Завод
малогабаритних трансформаторiв"

Підприємство

за ЄДРПОУ

13604900

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.

Стаття

Капіта
Код
Зареєстрова
лу
ряд
ний капітал дооцін
ка
ках

Нерозподіле
Додатко Резервн
ний
Неоплаче Вилуче
Всьо
вий
ий
прибуток
ний
ний
го
капітал капітал (непокрити капітал капітал
й збиток)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок
року

4000

789

1166

0

0

14947

0

0

1690
2

Коригуванн
я:
Зміна
4005
облікової
політики

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
4010
помилок

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

0

0

0

0

0

0

0

0

789

1166

0

0

14947

0

0

1690
2

4090

Скоригован
ий залишок
4095
на початок
року
Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний
період

4100

0

0

0

0

-1842

0

0

-1842

Інший
сукупний
дохід за
звітний
період

4110

0

-38

0

0

0

0

0

-38

Дооцінка
(уцінка)
4111
необоротних
активів

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

курсові
різниці
Частка
іншого
сукупного
доходу
4114
асоційованих
і спільних
підприємств

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший
сукупний
дохід

4116

0

-38

0

0

0

0

0

-38

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
4205
зареєстрован
ого капіталу

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування
до
4210
резервного
капіталу

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
4215
відповідно до
законодавств
а

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
створення
4220
спеціальних
(цільових)
фондів

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
4225
матеріальне
заохочення

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованос 4245
ті з капіталу

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

акцій
(часток)
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

-198

0

0

191

0

0

-7

Придбання
(продаж)
неконтрольов
4291
аної частки в
дочірньому
підприємстві

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у
4295
капіталі

0

-236

0

0

-1651

0

0

-1887

789

930

0

0

13296

0

0

1501
5

Залишок на
кінець року

4300

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
Публiчного акцiонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторiв»
за 2015 рiк.
1. Загальна iнформацiя про Товариство:
1) Загальна iнформацiя про пiдприємство:
• повна та скорочена назва пiдприємства - Публiчне акцiонерне товариство «Завод
малогабаритних трансформаторiв»; ПАТ «Завод МГТ»
• дата державної реєстрацiї (перереєстрацiї); 08.04.2014р. (уточнено розмiр значного
правочину, не передбачається формування Резервного капiталу)
• юридична та фактична адреса - 69600 м. Запорiжжя, Днiпропетровське 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 ПАТ «Завод МГТ» є ТОВ «Запорiженергокомплект», ТОВ
«ТЕХНОГАРАНТ» , ТОВ «Енерджи Сервiс» та iншi компанiї ринку трансформаторного
обладнання.
У 2015 роцi i виробництво i збут в перерахунку на трансформаторну потужнiсть
демонстрували негативну динамiку: Це пояснюється значним скороченням попиту на
трансформаторну продукцiю., яке виникло внаслiдок сповiльненням вводу нових
енергетичних об’єктiв, продовженням 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 ПАТ «Завод МГТ» за рiк, який закiнчився 31 грудня 2015 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.
3. Суттєвi положення Облiкової полiтики:
Облiкова полiтика Товариства вiдповiдає положенням МСФЗ, що вступили в силу на
кiнець 31.12.2014р. по вiдношенню до рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2015 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 31.12.2015 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 2015року.
Новi стандарти i тлумачення, якi не вступили в силу
Були опублiкованi окремi новi стандарти та тлумачення, що будуть обов’язковими для
застосування у рiчних перiодах, починаючи з 1 сiчня 2015 року та пiзнiших перiодах.
Товариство не застосовувало цi стандарти та тлумачення до початку їх обов’язкового
застосування.
МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка» (випущений у липнi 2014 року i
вступає в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї
дати). Нижче описанi основнi особливостi нового стандарту:
• Фiнансовi активи вимагається вiдносити до трьох категорiй оцiнки: фiнансовi активи, якi
у подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю, фiнансовi активи, якi у
подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на iнший
сукупний дохiд, та фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за справедливою
вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат.
• Класифiкацiя боргових iнструментiв залежить вiд бiзнес-моделi органiзацiї, що
використовується для управлiння фiнансовими активами, i результатiв аналiзу того факту,
чи договiрнi грошовi потоки є виключно виплатами основної суми боргу та процентiв.
Якщо борговий iнструмент утримується для отримання грошових потокiв, вiн може
облiковуватись за амортизованою вартiстю, якщо вiн також вiдповiдає критерiю виключно
виплат основної суми боргу та процентiв. Борговi iнструменти, якi вiдповiдають критерiю
виключно виплат основної суми боргу та процентiв i утримуються в портфелi, коли
пiдприємство одночасно отримує потоки грошових коштiв вiд активiв i продає активи,
можуть вiдноситись у категорiю за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на
iнший сукупний дохiд. Фiнансовi активи, що мають грошовi потоки, якi не є виключно
виплатами основної суми боргу та процентiв, слiд оцiнювати за справедливою вартiстю,
змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат (наприклад, похiднi фiнансовi
iнструменти). Вбудованi похiднi фiнансовi iнструменти не вiдокремлюються вiд
фiнансових активiв, а враховуються при оцiнцi вiдповiдностi критерiю виключно виплат
основної суми боргу та процентiв.
• Iнвестицiї в iнструменти капiталу завжди оцiнюються за справедливою вартiстю. Проте
керiвництво може зробити остаточний вибiр представляти змiни справедливої вартостi в
iншому сукупному доходi за умови, що iнструмент не утримується для торгiвлi. Якщо
iнструмент капiталу утримується для торгiвлi, змiни справедливої вартостi
вiдображаються у складi прибутку чи збитку.
• Бiльшiсть вимог МСБО 39 щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов’язань були
перенесенi до МСФЗ 9 без змiн. Основна вiдмiннiсть полягає у тому, що органiзацiя буде
зобов’язана показувати у складi iнших сукупних доходiв вплив змiн у власному

кредитному ризику фiнансових зобов’язань, вiднесених до категорiї за справедливою
вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат.
• МСФЗ 9 вводить нову модель для визнання збиткiв вiд знецiнення - модель очiкуваних
кредитних збиткiв. В основi цiєї моделi лежить триетапний пiдхiд, в межах якого
аналiзується змiна кредитної якостi фiнансових активiв пiсля їх початкового визнання. На
практицi новi правила означають, що органiзацiї будуть зобов’язанi негайно облiковувати
збиток у сумi очiкуваного кредитного збитку за 12 мiсяцiв при початковому визнаннi
фiнансових активiв, якi не мають кредитного знецiнення (чи для дебiторської
заборгованостi за основною дiяльнiстю - у сумi очiкуваного кредитного збитку за весь
строк дiї такої заборгованостi). У разi суттєвого зростання кредитного ризику, знецiнення
оцiнюється iз використанням очiкуваного кредитного збитку за весь строк дiї фiнансового
активу, а не очiкуваного кредитного збитку за 12 мiсяцiв. Ця модель передбачає
операцiйнi спрощення дебiторської заборгованостi за орендою та основною дiяльнiстю.
• Переглянутi умови до облiку хеджування забезпечують бiльш тiсний зв'язок облiку з
управлiнням ризиками. Цей стандарт надає пiдприємствам можливiсть вибору облiкової
полiтики: вони можуть застосовувати облiк хеджування вiдповiдно до МСФЗ 9 чи
продовжувати застосовувати до всiх вiдносин хеджування МСБО 39, оскiльки у стандартi
не розглядається облiк макрохеджування.
Вiдповiдно до переглянутого МСФЗ 8 необхiдно
(1) представляти розкриття iнформацiї щодо професiйних суджень керiвництва, винесених
при агрегуваннi операцiйних сегментiв, включаючи опис агрегованих сегментiв i
економiчних показникiв, оцiнених при встановленнi того факту, що агрегованi сегменти
мають подiбнi економiчнi характеристики, i
(2) виконувати звiрку активiв сегмента та активiв пiдприємства при вiдображеннi у
звiтностi активiв сегмента.
Вiдповiдно до переглянутого МСБО 24, пов'язаною стороною вважається також
пiдприємство, що надає послуги з надання старшого керiвного персоналу пiдприємству,
що звiтує, або материнськiй компанiї пiдприємства, що звiтує («керуюче пiдприємство»), i
вводить вимогу про необхiднiсть розкривати iнформацiю про суми, нарахованi
пiдприємству, що звiтує, керуючим пiдприємством за наданi послуги.
Наразi Товариство оцiнює вплив цих змiн на його фiнансову звiтнiсть.
Роз’яснення методiв нарахування амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв
- Змiни МСБО 16 та МСБО 38 (випущенi 12 травня 2014 року i вступають в силу для
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати). Цими змiнами
КМСБО роз’яснив, що використання основаних на доходах методiв розрахунку
амортизацiї активу є недоречним, оскiльки доходи, отриманi у результатi дiяльностi, яка
передбачає використання активу, переважно вiдображають iншi фактори, а не отримання
економiчних вигод вiд цього активу. Наразi Товариство оцiнює вплив цих змiн на його
фiнансову звiтнiсть.
МСФЗ 15 «Виручка по договорах iз клiєнтами» (випущений 28 травня 2014 року i вступає
в силу для перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати). Цей новий
стандарт вводить основний принцип визнання виручки за цiною операцiї у випадку
передачi товарiв чи послуг замовнику. Окремi партiї товарiв чи пакети послуг, якi чiтко
iдентифiкованi, повиннi визнаватись окремо, а будь-якi знижки та ретроспективнi знижки
з цiни контракту, як правило, мають вiдноситись на окремi елементи. Якщо сума
винагороди з будь-яких причин варiюється, слiд визнавати мiнiмальнi суми за умови
вiдсутностi значного ризику перегляду. Витрати, понесенi у зв’язку з гарантiями за
контрактами iз клiєнтами, необхiдно капiталiзувати та амортизувати протягом перiоду
надходження вигод вiд контракту. Наразi Товариство оцiнює вплив цього нового
стандарту на його фiнансову звiтнiсть.
Щорiчнi удосконалення МСФЗ 2014 року (випущенi у вереснi 2014 року i набувають
чинностi для рiчних перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати).

Змiни стосуються чотирьох стандартiв.
Змiни МСФЗ 5 роз’яснюють, що змiна способу вибуття (рекласифiкацiя з активiв, що
утримуються для продажу, в активи, що утримуються для розподiлу, або навпаки) не є
змiною плану продажу або розподiлу та не потребує вiдображення в облiку в якостi змiни
цього плану.
Змiни МСФЗ 7 мiстять додатковi методичнi рекомендацiї, якi допомагають керiвництву
визначити, чи умови угоди про обслуговування переданого фiнансового активу являють
собою триваючу участь для цiлей розкриття iнформацiї згiдно з МСФЗ 7. Змiна цього
стандарту також роз’яснює, що вимоги до розкриття iнформацiї про взаємозалiк згiдно з
МСФЗ 7 стосовно промiжної фiнансової звiтностi вiдсутнi, крiм випадкiв, коли цього
вимагає МСБО 34.
Змiна МСБО 19 роз’яснює, що при облiку зобов’язань з пенсiйного забезпечення рiшення
щодо ставки дисконтування, наявностi розвинутого ринку («глибокого ринку»)
високоякiсних корпоративних облiгацiй або про те, якi державнi облiгацiї
використовувати в якостi орiєнтира, повиннi ґрунтуватись на тiй валютi, в якiй
деномiнованi зобов’язання, а не на валютi країни, в якiй вони виникли.
МСБО 34 вводить вимогу, згiдно з якою промiжна фiнансова звiтнiсть повинна мiстити
перехресне посилання на мiсцезнаходження «iнформацiї в iнших формах промiжної
фiнансової звiтностi». Наразi Товариство оцiнює вплив цих змiн на його фiнансову
звiтнiсть.
«Розкриття iнформацiї» - Змiни МСБО 1 (випущенi у груднi 2014 року i набувають
чинностi для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати).
Змiни МСБО уточнюють поняття суттєвостi та роз’яснюють, що органiзацiя не
зобов’язана розкривати iнформацiю, розкриття якої вимагають МСФЗ, якщо така
iнформацiя не є суттєвою, навiть якщо МСФЗ мiстить перелiк конкретних вимог або
визначає їх як мiнiмальнi вимоги. Також до МСБО 1 включено нове керiвництво про
промiжнi пiдсумковi суми у фiнансовiй звiтностi, зокрема, зазначено, що такi промiжнi
пiдсумковi суми (а) мають включати статтi, визнання та оцiнка яких здiйснюється
вiдповiдно до МСФЗ; (б) мають бути представленi та названi таким чином, щоб
забезпечити розумiння компонентiв промiжних пiдсумкових сум; (в) мають
застосовуватися послiдовно у рiзних перiодах; та (г) не можуть бути представленi так, що
видiляються бiльше, нiж промiжнi пiдсумковi суми та пiдсумковi суми, яких вимагають
МСФЗ. Наразi Товариство оцiнює вплив цих змiн на його фiнансову звiтнiсть.
Застосування виключення з вимоги консолiдацiї для iнвестицiйних компанiй - Змiни
МСФЗ 10, МСФЗ 12 та МСБО 28 (випущенi у груднi 2014 року i набирають чинностi для
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати). Цi змiни
пояснюють, що iнвестицiйна компанiя зобов'язана оцiнювати свої iнвестицiї в дочiрнi
пiдприємства, якi є iнвестицiйними компанiями, за справедливою вартiстю через прибутки
або збитки. Крiм цього, виключення з вимоги про складання консолiдованої фiнансової
звiтностi у разi, якщо кiнцеве або будь-яке материнське пiдприємство вказаного
пiдприємства представляє консолiдовану фiнансову звiтнiсть, доступну для вiдкритого
користування, доповнено поясненням про те, що цей виняток застосовується незалежно
вiд того, чи включене дочiрнє пiдприємство в консолiдацiю або оцiнене за справедливою
вартiстю через прибутки або збитки вiдповiдно до МСФЗ 10 у консолiдованiй фiнансовiй
звiтностi зазначеного кiнцевого або будь-якого материнського пiдприємства. Наразi
Товариство оцiнює вплив цих змiн на його фiнансову звiтнiсть.
Також були опублiкованi iншi новi стандарти та тлумачення, якi за оцiнками Товариства
не матимуть впливу на його фiнансову звiтнiсть:
• МСФЗ 14 «Вiдстроченi платежi за дiяльнiсть, що здiйснюється за регульованими
тарифами» (випущений у сiчнi 2014 року i набуває чинностi для рiчних перiодiв,
починаючи з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати).

• «Облiк операцiй з придбання часток участi у спiльних операцiях» - Змiни МСФЗ 11
(випущенi 6 травня 2014 року i набувають чинностi для перiодiв, починаючи з 1 сiчня
2016 року або пiсля цiєї дати).
• «Сiльське господарство: рослини довготривалого вирощування» - Змiни МСБО 16 та
МСБО 41 (випущенi 30 червня 2014 року i набувають чинностi для рiчних перiодiв,
починаючи з 1 сiчня 2016 року).
• «Продаж або внесок активiв в асоцiйоване або спiльне пiдприємство iнвестором» - Змiни
МСФЗ 10 та МСБО 28 (випущенi 11 вересня 2014 року i набувають чинностi для рiчних
перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати).
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 та витрати по позиках в
разi довгострокових будiвельних проектiв, якщо виконуються критерiї їх капiталiзацiї.
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. Аналогiчним чином,
при проведеннi основного технiчного огляду, витрати, пов'язанi з ним, визнаються в
балансовiй вартостi основних засобiв як замiна об’єктiв основних засобiв, якщо
виконуються всi критерiї визнання.
Будiвлi оцiнюються за справедливою вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї
по будiвлях i збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних пiсля дати переоцiнки.
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.
Величина резерву сумнiвних боргiв визначається за методом застосування коефiцiєнтiв
сумнiвностi.
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 2015 роцi склали короткостроковi
виплати у сумi 941 тис. грн.
Виплат при звiльненнi , 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».
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.
Первiсна вартiсть на кiнець року склала в сумi 24 тис. грн.
Накопичена амортизацiя на кiнець року 24 тис. грн.
В балансi пiдприємства основнi засоби вiдображенi по справедливiй вартостi та за
поточний рiк з ними вiдбулися такi змiни:
Будинки, споруди та передавальнi пристрої, тис.грн. Машини та обладнання, тис.грн
Транспортнi
засоби,
тис.грн. Iнструменти,
прилади,
iнвентар
(меблi),
тис.грн. Iншi, тис.грн. Всього, тис.грн.
Первiсна (переоцiнена) вартiсть
на початок року 24 1 629 348 107 1 023 3 131
Накопичена амортизацiя на початок року - (55) - (10) (287) (352)
Балансова вартiсть на початок року 24 1 574 348 97 736 2 779

Надiйшло за рiк - 6 6
Вибуття за рiк первiсна (переоцiнена) вартiсть - 15 - - 6 21
Вибуття за рiк (знос) - (5) - - - (5)
Нараховано амортизацiї (3) (232) (49) (19) (50) (353)
Первiсна (переоцiнена)вартiсть на кiнець року 24 1 614 348 107 1 023 3 116
Накопичена амортизацiя на кiнець року (3) (282) (49) (29) (337) (700)
Балансова вартiсть на кiнець року 21 1 332 299 78 686 2 416
Згiдно наказу про облiкову полiтику оцiнка виробничих запасiв здiйснювалась по методу
ФIФО. Балансова вартiсть запасiв на кiнець 2015 року складає 7 235 тис. грн., на кiнець
2014 року складає 7 994 тис. грн.,у тому числi (тис. грн.):
31.12.2014р. 31.12.2015р.
• Сировина i матерiали 770 1 081
• Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi 609 843
вироби
• Паливо 4 7
• Запаснi частини 6 6
• Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 9 10
• Незавершене виробництво 3 719 3 846
• Готова продукцiя 2 877 1 442
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.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть включає заборгованiсть, яка буде погашена у
строк, що перевищує дванадцять мiсяцiв iз дати балансу, у тому числi(тис.грн.):
31.12.2014 р. 31.12.2015 р.
• заборгованiсть за виданi позики
робiтникам пiдприємства 1 0
Загальна сума поточної дебiторської заборгованостi, що буде погашена протягом
дванадцяти мiсяцiв iз дати балансу складає 4 889 тис. грн., у тому числi заборгованiсть за
товари , роботи, послуги : 1 785 тис.грн.

Склад поточної дебiторської заборгованостi (тис. грн.):
31.12.2014 р. 31.12.2015 р.
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi по
розрахунками з iноземними пiдприємствами 0 0
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi по 63 1 785
розрахункам з пiдприємствами України
Фiнансова дебiторська заборгованiсть:
- за виданими авансами 2 435 2 811
- по розрахункам з бюджетом:
- з ПДВ 716 243
- аванс з податку на прибуток 34
- держмито 11
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть 50 5

Аналiз якостi фiнансової дебiторської заборгованостi з основної дiяльностi та iншої
дебiторської заборгованостi наведено такими показниками (тис.грн.):
31.12.2014 р. 31.12.2015 р.
1. Заборгованiсть, за строками непогашення до 12 мiсяцiв,
по розрахунками з клiєнтами:
- України 63 1 785
На пiдставi проведеного аналiзу фiнансового стану контрагентiв вся дебiторська
заборгованiсть вважається повнiстю вiдшкодовуванню.
Кредиторська заборгованiсть.
Станом на 31 грудня 2015 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 2015 р. складає 608
тис.грн., на 31 грудня 2014 р. складає 536 тис.грн., у тому числi:
31.12.2014 р. 31.12.2015 р.
- поточна заборгованiсть за товари, роботи, послуги 48 92
- по розрахункам з одержаних авансiв 223 321
- по розрахункам з бюджетом 62 25
- по розрахункам зi страхування 60 39
- по розрахункам з оплати працi 128 114
- по розрахункам з учасниками по дивiдендам 11 11
- iншi поточнi зобов’язання 4 6
Кредиторська заборгованiсть з основної дiяльностi складається iз заборгованостi за
товари, роботи, послуги та одержаних авансiв у сумi 413 тис.грн. на 31.12.2015р., у сумi
271 тис.грн. на 31.12.2014р.
Вiдстроченi податковi зобов’язання
тис. грн.
2015 р.
Вiдстроченi податковi зобов’язання: на початок
звiтного року 157,5
Використано вiдстрочених податкових зобов’язань
за рахунок поточного податку на прибуток (85,3)
Використано вiдстрочених податкових зобов’язань
на збiльшення резерву переоцiнки пенсiйних та
довгострокових соцiальних зобов’язань
за рахунок iншого капiталу в дооцiнках (8,3)
Використано вiдстрочених податкових зобов’язань
на списання дооцененного основного засобу
за рахунок дооцiнки основних засобiв (1,6)
Вiдстроченi податковi зобов’язання: на кiнець
звiтного року 62,3
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 2015 рiк становить понад 77 % загального
розмiру доходу вiд реалiзацiї продукцiї ( товарiв, робiт, послуг).
Iнформацiя за операцiйними сегментами наведена у наступнiй таблицi (тис.грн.):
показники 2014 рiк 2015 рiк
За видами продукцiї:
1. Дохiд вiд реалiзацiї: 20 564 21 374
1.1 Виробництво трансформаторiв 20 544 16 495
1.2 iншi 20 4 879
За географiчними збутовими сегментами:
2. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) зовнiшнiм покупцям:
Росiя 3 558 2 127
Україна 10 410 16 481
Азербайджан 3 099 850
Абхазiя 733 Туркменiстан 2 068 Грузiя 28 Литва 56 Молдова 447 Бiлорусь 165 Туреччина - 1 916
Забезпечення, умовнi зобов’язання, умовнi активи.
Станом на 31.12.2015 року були створенi наступнi забезпечення:
- пiд пенсiйнi виплати у сумi 506 тис. грн..
- пiд невикористанi вiдпустки у сумi 285 тис. грн.
- пiд гарантiйнi ремонти 1 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: 2015 рiк
Трансформатори 16 350
Товари 4 874
Запаснi частини та iнша продукцiя 145
Роботи та послуги 5
_____________________________________________________________________________
Всього доходiв вiд реалiзацiї 21 374

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 2015 рiк наведено в наступних таблицях:
« Iншi операцiйнi доходи» : тис. грн.
вiд реалiзацiї iноземної валюти, чиста сума 22,2
вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв, чиста сума 1,4
дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 190,0
_____________________________________________________________________________
Всього: 213,6
« Iншi операцiйнi витрати» : тис. грн.
збиток вiд iншої операцiйної дiяльностi, чиста сума ( 1094 )
_____________________________________________________________________________
Всього: ( 1094 )
У статтi «Адмiнiстративнi витрати» - вiдображено загальногосподарськi витрати,
пов’язанi з управлiнням i обслуговуванням пiдприємства (витрати на утримання
адмiнiстративно-управлiнського 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:
2015 рiк
• вiдсотки на залишки на поточних i депозитних рахунках 155
_____________________________________________________________________________
Всього: 155
Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi розраховується згiдно вимог МСБО 12
«Податки на прибуток».
Витрати по податку на прибуток включають:
2015 рiк
_____________________________________________________________________________
Податок на прибуток – поточний Використано вiдстрочених податкових зобов’язань
за рахунок поточного податку на прибуток 85
_____________________________________________________________________________
Дохiд з податку на прибуток за рiк: 85
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 46 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 льотного пенсiйного зобов’язання згiдно с планом по
встановленим виплатам.
Продовження тексту приміток
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 61 тис.грн.,
- У статтi “Iншi надходження” вiдображено надходження грошових коштiв в результатi:
1. реалiзацiї iноземної валюти, в т. ч. :
2015 рiк
вiд реалiзацiї росiйських рублiв - 1 721,1 тис.грн
вiд реалiзацiї доларiв США - 5 547,1 тис.грн
вiд реалiзацiї Євро - 164,3 тис.грн
2.покупкиї iноземної валюти, в т. ч. :
2015 рiк
вiд покупки доларiв США - 4 305 тис.грн
3. повернення застави для участi у тендерi 90,7 тис.грн.
4. iншi надходження 1,3 тис.грн.
- У статтi « Iншi витрачання» вiдображенi
1.собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти в т.ч.:
2015 рiк
росiйських рублiв - 1 728,3 тис.грн.
доларiв США - 5 575,1 тис.грн
Євро - 164,5
2.собiвартiсть покупки iноземної валюти в т.ч.:
2015 рiк
доларiв США - 4 276,4 тис.грн
3. утримання з робiтникiв стягнень на користь держави, комунальних установ 13,2 тис.
грн.
4. застава для участi в тендерi 90,7 тис. грн
5.витрати на добровiльне медичне страхування робiтникiв в сумi 5 тис.грн.
6. сплата утримань та нарахувань первиннiй професiйнiй спiлцi в сумi 36 тис.грн.
7. сплата господарських витрат та витрат на вiдрядження в сумi 10 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. :
2015 рiк
росiйськi рублi - (25,1) тис.грн

долари США - 166,4 тис.грн
ЕВРО - 28 тис.грн
- У статтi «Залишок коштiв на кiнець року» вiдображено:
грошовi кошти у касi 0 тис.грн.
залишок коштiв на поточних рахунках у сумi 1 917 тис.грн.
Продовження тексту приміток
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 2015 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 15 015 тис. грн., у тому
числi:
Статутний капiтал – 789 тис. грн.
Капiтал у дооцiнках – 930 тис. грн, який складається з :
- резерву переоцiнки основних засобiв – 796 тис. грн, який зменшився на амортизацiю
резерву в сумi 191 тис. грн.
- резерву переоцiнки актуарних витрат – 134 тисяч гривень, який зменшився на дооцiнку
резерву, згiдно звiту актуарiя за 2015 рiк.
В Товариствi, згiдно Статуту (редакцiя сьома вiд 27.03.2014р.), не передбачається
формування Резервного капiталу.
Нерозподiлений прибуток на кiнець звiтного перiоду становить 13 296 тис. грн.,
На кiнець звiтного перiоду вiн зменшився на 1 842 тис. грн, що вiдповiдає чистому збитку
за 2015 рiк, збiльшився на суму амортизацiї резерву переоцiнки основних фондiв у розмiрi
191 тис. грн.
Iнформацiя про осiб, що володiють 5% та бiльше акцiй ПАТ „Завод МГТ”
№ п/п Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Мiсцезнаходження Кiлькiсть
акцiй Вiд загальної кiлькостi акцiй Вид акцiй
2 ПАТ "ЗТР", Україна 00213428 Україна, м. Запорiжжя,
вул. Днiпропетровське шосе,3
64913393
82,2563% Iменнi простi

Головний бухгалтер О.В. Лiтус

