Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

Зима Алiна Володимирiвна

( посада )

( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

30.04.2013
Дата

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторiв"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публiчне акцiонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

13604900

1.4. Місцезнаходження емітента

69600 Запорiзька область д/н м. Запорiжжя, Днiпропетровське шосе , 3

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(061)2126731 (061)2248161

1.6. Електронна поштова адреса емітента

Tatyana.Pashinina@mgt.com.ua

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

24.04.2013
Дата

2.2. Річна інформація опублікована у 79 Вiдомостi НКЦПФР
номер та найменування офіційного друкованого видання

24.04.2013
Дата

2.3. Повідомлення
розміщено на сторінці

15.05.2013

www.mgt.com.ua
(адреса сторінки в мережі Інтернет)

Дата

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
б) інформація про державну реєстрацію емітента;
в) банки, що обслуговують емітента;
г) основні види діяльності;
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
е) інформація про рейтингове агентство;
є) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
6. Інформація про загальні збори акціонерів.
7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента;
б) інформація про облігації емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
10. Опис бізнесу.
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
в) інформація про зобов'язання емітента.
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного
14. Інформація про стан корпоративного управління.
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) 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;
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів
до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів
на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. 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.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств)
27. Аудиторський висновок.
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
29. 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) .
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30. Примітки: 1-е) Рейтингову оцiнку протягом звiтного перiоду Товариство не проходило.
1-є) Iнформацiя про органи управлiння емiтента Товариством не наводиться у зв'язку з тим, що
згiдно п.1.5., Глави 2 "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв",
затвердженого рiшенням ДКЦПФР № 1591 вiд 19.12.2006, iнформацiя про органи управлiння емiтента не

заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.
7. Iнформацiя про дивiденди не наводиться у зв'язку з тим, що не було принято рiшення загальними
зборами акцiонерiв про їх виплату .
9-б) Iнформацiя про облiгацiї емiтента Товариством не наводиться у зв'язку з тим, що ПАТ "Завод
МГТ" не здiйснювало у звiтному перiодi випуску облiгацiй.
9-в) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом Товариством не наводиться у зв'язку з
тим, що ПАТ "Завод МГТ" не здiйснювало у звiтному перiодi випуску iнших цiнних паперiв.
9-г) Iнформацiя про похiднi цiннi папери не наводиться у зв'язку iз тим, що протягом звiтного
року ПАТ "Завод МГТ"не здiйснювало випуску похiдних цiнних паперiв.
9-г') Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду Товариством не наводиться у
зв'язку з тим, що ПАТ "Завод МГТ" не здiйснювало у звiтному перiодi викупу власних акцiй.
9-д) Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не наводиться у зв'язку з тим, що випуск
цiнних паперiв (акцiй) ПАТ "Завод МГТ" зареєстровано у бездокументарнiй формi.
11-г) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не наводиться у
зв'язку iз тим, що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна,
добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за
класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
11-r') iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводиться у зв'язку iз тим, що
Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть
або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної
дiяльностi.
12. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв Товариством
не наводиться у зв'язку iз тим, що ПАТ "Завод МГТ" не мало у звiтному перiодi боргових цiнних
паперiв та вiдповiдно не користувалося гарантiями третьої особи.
15. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй Товариством не наводиться у зв'язку iз тим, що ПАТ
"Завод МГТ" не здiйснювало у звiтному перiодi випуску iпотечних облiгацiй.
16-а- r'). Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття Товариством не наводиться
у зв'язку iз тим, що ПАТ "Завод МГТ" не здiйснювало у звiтному перiодi випуску iпотечних
облiгацiй.
17. 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 Товариством не наводиться у зв'язку з тим, що ПАТ "Завод
МГТ" не здiйснювало у звiтному перiодi випуску iпотечних облiгацiй.
18. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв Товариством не наводиться у зв'язку з тим, що
ПАТ "Завод МГТ" не здiйснювало у звiтному перiодi випуску iпотечних сертифiкатiв.
19. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв Товариством не наводиться у зв'язку iз тим, що ПАТ
"Завод МГТ" не здiйснювало у звiтному перiодi випуску iпотечних сертифiкатiв.
20-24. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуску сертифiкатiв ФОН, у зв'язку
iз чим основнi вiдомостi про ФОН; iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН; iнформацiя про осiб,
що володiють сертифiкатами ФОН; розрахунок вартостi чистих активiв ФОН; правила ФОН не
наводяться.
25. Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського
облiку не наводиться, оскiльки фiнансова звiтнiсть складена Товариством вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi.
29. У зв'язку iз тим, що у звiтному перiодi Товариство не здiйснювало випуску цiльових облiгацiй,
виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, Звiт про стан об'єкта
нерухомостi не надається.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1.Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторів"

3.1.2. Скорочене найменування

ПАТ "Завод МГТ"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

3.1.4. Область, район
3.1.5. Поштовий індекс
3.1.6. Населений пункт
3.1.7. Вулиця, будинок

Запорiзька область д/н
69600
м. Запорiжжя,
Днiпропетровське шосе , 3

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
3.2.2. Дата державної реєстрації
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

Серiя А01 №029360
26.06.1995
Виконавчий комiтет Запорiзької мiської Ради
789160.00
781900.00

3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
національній валюті

Обласне вiддiлення ПАТ "Промiнвестбанк" в м.Запорiжжя

3.3.2. МФО банку

300012
26006619938994
Обласне вiддiлення ПАТ "Промiнвестбанк" в м.Запорiжжя

3.3.3. Поточний рахунок
3.3.4. Найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті
3.3.5. МФО банку
3.3.6. Поточний рахунок

300012
26005619938995

3.4. Основні види діяльності
27.11 ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОДВИГУНIВ, ГЕНЕРАТОРIВ I ТРАНСФОРМАТОРIВ
46.69 ОПТОВА ТОРГIВЛЯ IНШИМИ МАШИНАМИ Й УСТАТКОВАННЯМ
46.77 ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ВIДХОДАМИ ТА БРУХТОМ

2
2310136900-49

Номер ліцензії
(дозволу)

Емiтент прогнозує безстрокову дiю виданого дозволу.

15.04.2011

Опис
Емiтент прогнозує продовження дiї виданого дозволу
На початок роботи ПАТ "Завод МГТ"
3121

Опис

12.01.2012

29.09.2011

3
15.04.2011

Дата видачі

112.12.30

Емiтент прогнозує продовження дiї виданого дозволу

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

Опис

Опис
Емiтент прогнозує продовження дiї виданого дозволу
Виконнаня робiт або на експлуатацiю машин, механiзмiв та 663.11.23-31.10.1
устаткування пiдвищеної небезпеки

1
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря
стацiонарними джерелами

Вид діяльності

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

29.09.2016

5
13.02.2013

Дата
закінчення дії
ліцензії
(дозволу)

Управлiння з питань наглядово-профiлактичної дiяльностi
ГУ МНС України в Запорiзькiй областi

безстроковий,
при умовi
дотримання
правил
пожежної
безпеки

Державна служба гiрничного нагляду та промислової безпеки 12.01.2017
України

Держгiрпромнагляд

4
Держуправлiння охорони навколишнього природного
середевища в Запорiзькiй областi

Державний орган, що видав

Код за
ЄДРПОУ
засновника
та/або
учасника

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України 20495280
по Запорiзькiй областi

Найменування юридичної особи засновника та/або
учасникa

Усього

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

69001 Запорiзька область Орджонiкiдзевський м.Запорiжжя вул. Перемоги ,
буд.50

Місцезнаходження

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

0.000000000000

0.000000000000

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

0.000000000000

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

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу дорiвнює
92 особам, в тому чiслi 7 осiб, працюючих за цивiльно- правовими договорами.
Позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом немає. Фонд оплати працi
з нарахуваннями 5 млн.642 тис.грн. Заробiтна плата працiвникiв зросла бiльше нiж на 13%
вiдносно попереднього року у зв`язку iз пiдвищенням тарифних ставок та посадових
окладiв працiвникiв у порiвняннi iз минулим роком. На пiдприємствi немає робiтникiв,
якi б отримували заробтню плату нижче вiд прожиткового мiнiмуму. Середня заробiтна
плата
складає 3684,0 грн.Витрати соцiального характеру за 2012 рiк дорiвнюють 45,02
тис. грн.
Кадрова програма пiдприємства, спрямована на забезпечення високого рiвня квалiфiкацiї
її працiвникiв. Стосовно навчання персоналу з охорони працi , то воно проводиться
постiйно згiдно строкiв та вимог чинного законодавства України.
В Обласному центрi охорони працi навчалось 8 осiб:
- загальним питанням охорони працi - 5 особи;
- навчання на знання правил по електробезпеки - 3 особи;
Для забезпечення якiсного виконання поставлених перед спецiалiстами завдань у 2012 роцi
були органiзованi та проведенi навчання за темами:
1. Основи митного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi.
2. Фiнансова звiтнiсть.
Проведено навчання та переатестування робiтникiв за професiями:
Намотувальник катушок трансформаторiв - 13 осiб;
Електрозварник на автоматичних та напiвавтоматичних машинах - 11 осiб;
Електрогазозварник - 2 особи;
збиральники трансформаторiв - 18 сiб;
Переатестовано за професiями 74 особи:
Електрогазозварник -2 особи;
Слюсар - 2 особи;
Електрик -1 особа;
Оператор автоматичної мережї з виготовлення гофростiнок -1 особа;
Електрозварник на автоматичних та напiвавтоматичних машинах -11 осiб;
Стропальнi роботи з управлiнням ВМЗ -57 осiб.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

6.1.1. Посада

Генеральний директор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Зима Алiна Володимирiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

6.1.4. Рік народження

1967

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

13

6.1.7. Найменування підприємства та ЗАТ "АМТ", головний бухгалтер
попередня посада, яку займав
6.1.8. 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, органiзацiйно-правового 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 йому протягом 2012 року заробiтної плати Генеральним директором ПАТ "Завод МГТ" не
надано, будь-яких iнших додаткових винагород, у тому числi у натуральнiй формi, протягом 2012 року
Генеральний директор ПАТ "Завод МГТ" не отримувала. Паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi, орган, який
видав) не наводяться у зв'язку iз тим, що Генеральний директор ПАТ "Завод МГТ" не надала згоди на розкриття
цiєї iнформацiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Зима А.В. не має. Загальний стаж
роботи складає 28 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом своєї трудової
дiяльностi: iнженер, заступник головного бухгалтера, бухгалтер, головний бухгалтер, провiдний фахiвець з
маркетингу, виконуючий обов'язки директора, директор. Протягом 2012 року будь-яких змiн у персональному
складi одноособового виконавчого органу не вiдбувалося.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Лiтус Олена Валерiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

6.1.4. Рік народження

1972

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

4

6.1.7. Найменування підприємства та ТОВ "ЄСС Плюс", Генеральний директор
попередня посада, яку займав
6.1.8. 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
товарно-матерiальних цiнностей.
- Здiйснює контроль за дотриманням порядку розрахункiв i платiжних зобов'язань, використання фонду
заробiтної плати згiдно встановленого штатного розкладу, проведенням iнвентаризацiї основних засобiв,

товарно-матерiальних цiнностей i засобiв пiдприємства.
- 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.
Протягом 2012 року вiдбулися змiни у персональному складi органу. З посади головного бухгалтера Товариства
28.09.2012 року звiльнено за власним бажанням Фоменко Наталю Миколаївну, яка працювала в Товариствi на
посадi Головного бухгалтера з 03.03.2011 року по 28.09.2012 рiк. Не володiла часткою в статутному капiталi
Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала. З 03.12.2012 року призначено
Головним бухгалтером Лiтус Олену Валерiївну на невизначений термiн . Загальний стаж трудової дiяльностi 18
рокiв. Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.
Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не наводиться у зв'язку iз тим, що згоди на розкриття iнформацiї
щодо виплаченої протягом 2012 року заробiтної плати Головнi бухгалтер Лiтус О.В. не надавала. Будь-яких
iнших додаткових винагород, у тому числi у натуральнiй формi, протягом 2012 року не отримувала. Паспортнi
данi (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) не наводяться у зв'язку iз тим, що Головний бухгалтер Лiтус
О.В. не надала згоди на розкриття цiєї iнформацiї.Посади, якi Лiтус О.В. обiймала протягом своєї дiяльностi:
економiст з бухгалтерського облiку,економiст,головний бухгалтер, генеральний директор, заступник
генерального директора. Протягом 2012 року Лiтус О.В. обiймала посаду Генерального директора в ТОВ "ЄСС
Плюс".

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Компанiя "Tregory Holdings Limited"

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

6.1.4. Рік народження

0

6.1.5. Освіта
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

0

6.1.7. Найменування підприємства та д/н
попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом,
Положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Завод МГТ", 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;
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.
Голова Наглядової ради не отримував будь-якої винагороди протягом звiтного року, в тому числi в натуральнiй
формi. У зв'язку з тим, що Головою Наглядової ради Товариства є юридична особа, iнформацiя про її паспортнi
данi, рiк народження, освiту, стаж керiвної роботи, наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини, найменування пiдприємства, перелiк попереднiх посад, а також про обiймання посад на будь-яких iнших
пiдприємствах, їх найменування та мiсцезнаходження не наводиться.
Змiн в персональному складi Наглядової ради протягом 2012 року не вiдбувалось.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Компанiя "Energy Standard Industries Limited"

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

6.1.4. Рік народження

0

6.1.5. Освіта
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

0

6.1.7. Найменування підприємства та д/н
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом, Положенням "Про Наглядову
раду Публiчного акцiонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторiв" та Законом України "Про
акцiонернi товариства", умовами цивiльно-правового 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.
Член Наглядової ради - Компанiя "Energy Standard Industries Limited" не отримував будь-якої винагороди
протягом звiтного року, в тому числi в натуральнiй формi. У зв'язку з тим, що член Наглядової ради Товариства є
юридична особа, iнформацiя про її паспортнi данi, рiк народження, освiту, стаж керiвної роботи, наявнiсть
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, найменування пiдприємства, перелiк попереднiх посад, а
також про обiймання посад на будь-яких iнших пiдприємствах, їх найменування та мiсцезнаходження не
наводиться.
Змiн в персональному складi Наглядової ради протягом 2012 року не вiдбувалось.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

ПАТ "ЗТР"

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

00213428

6.1.4. Рік народження

0

6.1.5. Освіта
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

0

6.1.7. Найменування підприємства та д/н
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом, Положенням "Про Наглядову
раду Публiчного акцiонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторiв" та Законом України "Про
акцiонернi товариства", умовами цивiльно-правового 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.
Член Наглядової ради не отримував будь-якої винагороди протягом звiтного року, в тому числi в натуральнiй
формi. У зв'язку iз тим, що ПАТ "ЗТР" є юридичною особою, iнформацiя про її паспортнi данi, iншi посади, якi
вона обiймала протягом своєї дiяльностi, та наявнiсть судимостi за корисливi та посадовi злочини не наводиться.
Змiн в персональному складi Наглядової ради протягом 2012 року не вiдбувалось.

6.1.1. Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Герасименко Ганна Станiславiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

6.1.4. Рік народження

1965

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

16

6.1.7. Найменування підприємства та ТОВ "ННК-АВТО", Головний бухгалтер
попередня посада, яку займав
6.1.8. 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 фiнансово-господарських 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.
Паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) не наводяться у зв'язку iз тим, що Герасименко
Г.С. не надала згоди на розкриття цiєї iнформацiї. З Головою Ревiзiйної комiсiї укладено цивiльно-правовий
договiр. Розмiр винагороди, який отримано посадовою особою протягом звiтного перiоду,згiдно з умовами
зазначеного договору, складає 3600,00 гривень. Протягом 2012 року будь-яких змiн у персональному складi
Ревiзiйної комiсiї Товариства не вiдбувалось.

Лiтус Олена Валерiївна

Компанiя"Tregory Holdings д/н д/н д/н
Limited"

Компанiя "Energy Standard
Industries Limited"

ПАТ "ЗТР"

Герасименко Ганна
Станiславiвна

Ткачук Юрiй Петрович

Линда Свiтлана Iванiвна

Голова Наглядової ради

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради

Голова Ревiзiйної комiсiї

Член Ревiзiйної комiсiї

Член Ревiзiйної комiсiї

д/н д/н д/н

д/н д/н д/н

д/н д/н д/н

д/н 00213428 д/н

д/н д/н д/н

д/н д/н д/н

Зима Алiна Володимирiвна д/н д/н д/н

д/н

д/н

д/н

д/н

д/н

д/н

д/н

д/н

Усього

Серія, номер, дата
Дата
видачі паспорту, орган, внесення
що видав
до реєстру

Головний бухгалтер

П.І.Б. посадової особи

Генеральний директор

Посада

64924426

100

100

1

64913393

183

9999

0

650

Кількість
акцій (штук)

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

82.27029499721

0.00012671702

0.00012671702

0.00000126717

82.25631430888

0.00023189214

0.01267043439

64924426

100

100

1

64913393

183

9999

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

Кількість за видами акцій
Від загал.
кількості акцій(%) прості іменні прості на привілейо привілейо
пред'явника
вані
в. на
іменні
пред'явн
0
0.00082366060
650
0
0
0
0.00000000000
0
0
0

д/н

69600 Запорiзька область
Ленiнський м.Запорiжжя
Днiпропетровське шосе,3

Місцезнаходження

д/н д/н д/н

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

00213428

Ідентифікаці
йний код за
ЄДРПОУ

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної
особи

ПАТ "ЗТР"

Найменування юридичної
особи

64913393

82.256300000000

0
64913393

23.01.2003
Усього

82.256314308885

0.000000000000

Дата
Кількість
Від загальної
внесення до акцій (штук) кількості акцій(%)
реєстру

. .

Дата
Кількість
Від загальної
внесення до акцій (штук) кількості акцій(%)
реєстру

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

0
64913393

Прості
іменні

64913393

Прості
іменні
0

0

0

0

0

0

0

0

Прості на Привілейова Привілейова
пред'явника
ні іменні
ні на
пред'явника

Кількість за видами акцій

0

Прості на Привілейова Привілейова
пред'явника
ні іменні
ні на
пред'явника

Кількість за видами акцій

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

Позачергові

X
05.04.2012
82.320000000000

Опис 1. Прийняття рiшення про обрання складу та членiв лiчильної комiсiї.
2. Розгляд звiту Генерального директора Товариства за 2011 рiк, прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Генерального директора Товариства.
3. Розгляд звiту Наглядової ради про свою дiяльнiсть та загальний стан Товариства у 2011 роцi,
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк, прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї товариства.
5. Прийняття рiшення про затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за
2011 рiк.
6. Прийняття рiшення про затвердження основних напрямкiв дiяльностi i планiв Товариства на
2012 рiк.
7. Прийняття рiшення про розподiл прибутку за пiдсумками господарської дiяльностi Товариства у
2011 роцi.
Були прийнятi наступнi рiшення :
1. Обрати склад лiчильної комiсiї у кiлькостi 8 осiб. До складу лiчильної комiсiї обрати наступних
осiб: 1. Бойко С. В., 2. Новоторов О. Л., 3. Авраменко Г.М., 4. Лагодюк Є. С., 5. Слободанюк О. М., 6.
Пiун М.В., 7. Шитова Ю.Ю., 8. Лазутiна Л.О.
2. Прийняти до вiдома звiт Генерального директора Товариства за 2011 рiк. Роботу Генерального
директора Товариства у 2011 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає загальнiй стратегiї
розвитку, основним напрямкам дiяльностi та планам Товариства, а також iнтересам Товариства в
цiлому.
3. Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради про свою дiяльнiсть та загальний стан Товариства у
2011 роцi. Роботу Наглядової ради у 2011 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає
загальнiй стратегiї розвитку, основним напрямкам дiяльностi та планам Товариства, а також
iнтересам Товариства та акцiонерiв в цiлому.
4. Прийняти до вiдома звiт та затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк. Роботу
Ревiзiйної комiсiї Товариства у 2011 роцi визнати задовiльною.
5. Затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2011 рiк .
6. Затвердити основнi напрямки дiяльностi i плани Товариства на 2012 рiк.
7. Прибуток, отриманий Товариством за пiдсумками господарської дiяльностi 2011 року в розмiрi
733 690,67 (сiмсот тридцять три тисячi шiстсот дев'яносто гривень, 67 копiйок) грн. залишити
нерозподiленим.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

Чергові

Чергові

Позачергові

X
14.03.2013
82.285900000000

1. Прийняття рiшення про обрання складу та членiв лiчильної комiсiї.
2. Розгляд звiту Генерального директора Товариства за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Генерального директора Товариства.
3. Розгляд звiту Наглядової ради про свою дiяльнiсть та загальний стан Товариства у 2012 роцi,
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк, прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї товариства.
5. Прийняття рiшення про затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за
2012 рiк.
6. Прийняття рiшення про затвердження основних напрямкiв дiяльностi i планiв Товариства на
2013 рiк.
7. Прийняття рiшення про розподiл прибутку за пiдсумками господарської дiяльностi Товариства
у 2012 роцi.
8. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради
Товариства.
9. Прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
10. Прийняття рiшення про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з
членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди.

11. Прийняття рiшення про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових
договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
12. Прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї статуту Товариства та визначення осiб,
яким надаються повноваження пiдписати нову редакцiю статуту вiд iменi Товариства.
13. Прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї положення "Про загальнi збори акцiонерiв
Публiчного акцiонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторiв".
14. Прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї положення "Про Наглядову раду
Публiчного акцiонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторiв".
15. Прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї положення "Про Ревiзiйну комiсiю
Публiчного акцiонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторiв".
Були прийнятi наступнi рiшення:
1. Обрати склад лiчильної комiсiї у кiлькостi 7 осiб. До складу лiчильної комiсiї обрати наступних
осiб:
1.Новоторов О.Л., 2.Лагодюк Є.С., 3.Слободянюк О.М., 4.Овденко Г.В., 5.Пiун М.В., 6. Шитова
Ю.Ю., 7.Лазутiна Л.О.
2. Прийняти до вiдома звiт Генерального директора Товариства за 2012 рiк. Роботу Генерального
директора Товариства у 2012 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає загальнiй стратегiї
розвитку, основним напрямкам дiяльностi та планам Товариства, а також iнтересам Товариства в
цiлому.
3. Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради про свою дiяльнiсть та загальний стан Товариства у
2012 роцi. Роботу Наглядової ради у 2012 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає
загальнiй стратегiї розвитку, основним напрямкам дiяльностi та планам Товариства, а також
iнтересам Товариства та акцiонерiв в цiлому.
4. Прийняти до вiдома звiт та затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк. Роботу
Ревiзiйної комiсiї Товариства у 2012 роцi визнати задовiльною.
5. Затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2012 рiк .
6. Затвердити основнi напрямки дiяльностi i плани Товариства на 2013 рiк.
7. Прибуток, отриманий Товариством за пiдсумками господарської дiяльностi у 2012 роцi, в розмiрi
892079,23 грн. (вiсiмсот дев'яносто двi тисячi сiмдесят дев'ять гривень, 23 копiйки) залишити
нерозподiленим.
8. Рiшення з питання денного не прийнято.
9. У зв'зку з вiдсутнiстю пропозицiй вiд акцiонерiв щодо кандидатiв до складу Наглядової ради
Товариства, не обирати членiв Наглядової ради Товариства.
10.Рiшення з питання порядку денного не прийнято.
11.Рiшення з питання порядку денного не прийнято.
12.Рiшення з питання порядку денного не прийнято.
13.Рiшення з питання порядку денного не прийнято.
14.Рiшення з питання порядку денного не прийнято.
15.Рiшення з питання порядку денного не прийнято.

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " Гудвiл брок"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

23740981

Місцезнаходження

69600 Запорiзька область Орджонiкiдзевський м.Запорiжжя бул.
Центральний, буд.21

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

АД 075701

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

01.08.2012

Міжміський код та телефон

0612137908

Факс

0612137908

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть зберIгача цiнних паперiв

Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Гудвiл Брок" здiйснює
обслуговування рахункiв власникiв iменних цiнних паперiв Товариства з
1999 року на пiдставi договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах
власникам iменних цiнних паперiв.
Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних
паперiв"

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Київська область д/н м.Київ вул. Тропiнiна, буд.7-Г

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

АВ 498004

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

0445854240

Факс

0445854240

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

З приватним акцiонерним товариством "Всеукраїнський депозитарiй
цiнних паперiв" укладено договiр про обслуговування емiсiї цiнних
паперiв.В звiтному роцi рiшення щодо змiни депозитарiю не приймалось.

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АЛЬЯНСАУДИТ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

34829687

Місцезнаходження

69006 Запорiзька область д/н м.Запорiжжя вул. Добролюбова, буд.6, кв.19

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

Свiдоцтво №3936

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

0612338699

Факс

0612246269

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АЛЬЯНСАУДИТ" має
сертифiкат аудитора серiя № 3936 вiд 19.01.2007 р., термiн дiї зазначеного
сертифiкату продовжено до 03 листопада 2016 року. У 2012 роцi
аудиторську перевiрку рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "Завод МГТ" за
2012 рiк здiйснено ТОВ "АЛЬЯНСАУДИТ".

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРАЇНСЬКИЙ
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЕСТР"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21656006

Місцезнаходження

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

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

АГ №399289

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

01.10.2010

Міжміський код та телефон

0445854240

Факс

0445854240

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть зберигача цiнних паперiв

Опис

Товариство на пiдставi договору отримало послуги по виконанню
функцiй реєстрацiйної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Завод
МГТ".
Зберiгач надав для Емiтента депозитарнi послуги по виконанню функцiй
реєстрацiйної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Завод МГТ", а
також виконанi представниками Зберiгача повноваження членiв
лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Завод МГТ" для
забезпечення пiдрахунку голосiв пiд час голосування з питань порядку
денного на загальних зборах акцiонерiв Емiтента.

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

Публiчне акцiонерне товариство "Запорiжтрансформатор"

Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00213428

Місцезнаходження

69600 Запорiзька область д/н м.Запорiжжя Днiпропетровське шосе, 3

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

д/н

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

. .

Міжміський код та телефон

0612703248

Факс

0612703248

Вид діяльності

надання консультацiйних послуг

Опис

Протягом року були наданi послуги з проведення аудиту системи
менеджменту якостi пiдприємства, з порядку заповнення i надання форм
з використання бюджету та технiко-економiчних показникiв роботи,
методики складання бюджету, консультацiйнi послуги з складання
договорiв та iнше.

Опис

ДКЦПФР

3

Найменування органу, що
зареєстрував випуск
4
UA0801361009

Міжнародний
ідентифікаційний
номер
7
0.01

8
78916000

Форма існування та Номінальна
Кількість
форма випуску
вартість
акцій (штук)
(грн.)

5
6
Акція проста
Бездокументарнi
бездокументарна iменнi
іменна

Тип цінного
паперу
9
789160.00

10
100.000000
000000

Загальна
Доля у
номінальна
статутному
вартість (грн.) капіталі,%

Протягом 2012 року цiннi папери Товариства не перебували у лiстингу на фондових бiржах. На органiзацiйно-оформлених ринках акцiї Товариства не обертаються.
Торгiвля цiнними паперами Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Данi про продаж цiнних паперiв ПАТ "Завод МГТ" на вторинних
неорганiзованих ринках у Товариства вiдсутнi. ПАТ "Завод МГТ" планує пройти процедуру включення цiнних паперiв до бiржового списку однiєї з бiрж
України.Протягом 2012 року Товариство не здiйснювало додаткових випускiв акцiй.

1
2
23.01.2003 28/1/03

Дата
Номер свідоцтва
реєстрації про реєстрацію
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11.1. Інформація про випуски акцій

11. Відомості про цінні папери емітента

ОПИС БІЗНЕСУ
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
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".
Протягом 2012 року будь-якi важливi подiї у дiяльностi та розвитку
ПАТ "Завод МГТ", в тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення
та видiл, не вiдбувались.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім
звітним періодом
У 1998 роцi вiдбулися першi Загальнi збори акцiонерiв на яких було
затверджено Статут ПАТ "Завод малогабаритних трансформаторiв" та були
обранi керiвнi та виконавчi органи. Пiсля цiх зборiв кожного року
проводяться загальнi збори акцiонерiв на яких затверджуються звiти
всiх органiв Товариства.
Органами управлiння на кiнець 2012 року в Товариствi є:
Загальнi збори акцiонерiв - Вищий орган Товариства;
Наглядова рада - орган, що представляє iнтереси акцiонерiв
Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора в
перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв Товариства;
Генеральний директор - одноособовий виконавчий орган Товариства, який
здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства;
Ревiзiйна комiсiя - контролюючий орган Товариства, який здiйснює
контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Генерального директора
Товариства.

Посадовими особами органiв управлiння Товариства є: Голова та iншi
члени Наглядової ради Товариства, Генеральний директор, Заступник
директора з економiки - головний бухгалтер, Голова Ревiзiйної
комiсiї, члени Ревiзiйної комiсiї. Кожний iз перелiчених органiв
управлiння Товариства, окрiм Генерального директора, створюється та
дiє згiдно з вiдповiдним Положенням, затвердженим Загальними зборами
акцiонерiв Товариства.
На пiдприємствi дiє прямолiнейна структура управлiння.
ПАТ "Завод МГТ" не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.
У 2012 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;
- Заступник директора з економiки- головний бухгалтер;
- Заступник директора з виробництва;
- Начальник вiддiлу продаж;
- Iнженер з охорони працi.
Головному iнженеру пiдпорядковуються наступнi керiвникi та вiддiли:
- вiддiл головного конструктора;
- енергомеханiчна служба;
- випробувальна станцiя-начальник служби якостi-головний метролог;
- архiв;
- автотранспортна дiлянка.
Заступнику директора з виробництва пiдпорядковуються:
-виробниче-диспечерське бюро;
-дiлянка трансформаторiв;
-дiлянка металоконструкцiй.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом
2012 року до Товариства не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Опис обраної облiкової полiтики
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства з 01.01.2012 року складається на
пiдставi застосування мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi
МСФЗ та складається з
- Форми № 1 "Баланс"
- Форми № 2 "Звiт про фiнансовi результати"
- Форми № 3 "Звiт про рух грошових коштiв"
- Форми № 4 "Звiт про власний капiтал"
Облiк основних засобiв, нематерiальних активiв.
Основнi засоби вiдображено в облiку за їх фактичними витратами на
придбання, доставку, монтаж, встановлення, спорудження та
виготовлення. До основних засобiв вiдносити матерiальнi активи ,
строк корисного використання яких бiльше року i первiсною вартiстю
понад 2500 грн.
При нарахуваннi амортизацiї застосовувались наступнi методи
амортизацiї:
-для технологiчного обладнання, офiсного обладнання - прямолiнейний

метод;
-для вантажних та легковiх автомобiлiв - прямолiнейний метод.
Переоцiнка основних засобiв протягом року не проводилась.
Матерiальнi активи зi строком використання бiльше одного року та
вартiстю меньше нiж 1000 грн. облiковувались як малоцiннi необоротнi
активи. Для малоцiнних необоротних матерiальних активiв та
бiблiотечних фондiв амортизацiя нараховується - у розмiрi 100% iх
первiнної вартостi у першому мiсяцi експлуатацiї таких активiв.
Облiк грошових коштiв.
Грошовi кошти включають суми грошей у касi, на поточних рахунках
Товариства i суми в iноземних валютах, перерахованих за курсом НБУ.
Залишки iноземної валюти на поточному рахунку на кiнець звiтного
перiоду перераховуються за офiцiйним курсом НБУ, який дiє на останнiй
день звiтного перiоду.
Облiк запасiв.
Стаття "Запаси" включає сировину та матерiали, паливо, запаснi
частини, незавершене виробництво, тару, готову продукцiю на складах.
Облiк запасiв ведеться за собiвартiстю. Собiвартiсть одиницi запасiв
включає витрати на придбання та доставку, виготовлення та зберiгання.
При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу чi iншому вибуттi
застосовується такий метод метод оцiнки запасiв, як метод ФIФО. При
вибуттi готової продукцiї застосовується метод iдентифiкованої
собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв. Переоцiнка лишкiв запасiв
протягом року не проводилась.
Вартiсть незавершенного виробництва складається з прямих та
загально-виробничих витрат.
Готова продукцiя в облiку вiдображається за виробничою собiвартiстю.
Готову продукцiю, товари та виробничi запаси вiдвантаженi, але
перехiд прав власностi по яким ще не настав, враховуються на окремих
субрахунках.
Облiк дебiторської заборгованностi.
Дебiторська заборгованнiсть за роботи, послуги вiдображена за
вартiстю реалiзацiї. Резерв безнадiйної заборгованностi пiдприємством
у звiтному роцi не нараховувався.
Текст аудиторського висновку
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства
"Завод малогабаритних трансформаторiв "
Акцiонерам
та керiвництву ПАТ " Завод малогабаритних трансформаторiв "
Основнi вiдомостi про емiтента:
1. Повна назва Публiчне акцiонерне товариство "Завод малогабаритних
трансформаторiв"
2. Код ЄДРПОУ
13604900

3. Мiсцезнаходження Україна, 69600, м. Запорiжжя, вул.
Днiпропетровське шосе, 3
4. Дата первинної державної
реєстрацiї 26.06.1995 р.
Опис аудиторської перевiрки:
Вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту,
огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi - МСА),
Рiшення ДКЦПФР № 1360 вiд 29.09.2011 р. ми провели аудиторську
перевiрку фiнансових звiтiв Публiчного акцiонерного товариства "Завод
малогабаритних трансформаторiв" (надалi - Товариство), що додається,
яка включає: Баланс (форма № 1) станом на 31.12.2012 р.; Звiт про
фiнансовi результати (форма № 2) за 2012 рiк, Звiт про рух грошових
коштiв (форма № 3) за 2012 рiк, Звiт про власний капiтал (форма № 4)
за 2012 рiк та Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк.
Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства
є Мiжнароднi стандарти фiнансового облiку (далi - МСФЗ).
Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ складена на основi бухгалтерських
записiв, зроблених згiдно з українським законодавством, з
вiдповiдною перекласифiкацiєю окремих статей та внесенням необхiдних
трансформацiйних коригувань з метою достовiрного представлення
iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ.
Функцiональною валютою Товариства є нацiональна валюта України гривня. Фiнансова звiтнiсть складена у тисячах українських гривень.
Звiтний перiод Товариства спiвпадає з календарним роком.
Обрана Товариством облiкова полiтика, яка обумовлена в наказi вiд
04.01.2010 р. № 1 (з урахуванням змiн, внесених наказами № 3/1 вiд
05.01.2011 р., № 4 вiд 03.01.2012 р., № 210 вiд 31.10.2012 р., вiд
31.10.2012 р. )
Фiнансова звiтнiсть Товариства складена з припущенням подальшого
безперервного функцiонування в нацiональнiй валютi України - гривнi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне
подання фiнансових звiтiв:
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за
складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно
до МСФЗ та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал
визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової
звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або
помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора:
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової
звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели
аудит вiдповiдно до МСА. 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 фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор

розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та
достовiрного подання Товариством фiнансової звiтностi, з метою
розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю
Товариства. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних
облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних
управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової
звiтностi.
Розмiр суттєвостi з Товариством не обумовлювався, тому визначався по
вiдношенню до виявлених пiд час аудиту вiдхилень згiдно професiйної
думки аудитора.
У зв'язку з тим, що згiдно з умовами договору не було передбачено
проведення заглибленого аналiзу якостi ведення податкового облiку,
аудитор не несе вiдповiдальностi за аудит податкового облiку.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi
докази для висловлення модифiкованої аудиторської думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки":
Оскiльки договiр про здiйснення аудиторської перевiрки був укладений
пiсля дати Балансу, ми не приймали участь в iнвентаризацiї
матерiальних активiв Товариства. Вiдповiдно ми не мали змоги
визначити, чи була потреба в будь-яких коригуваннях основних засобiв
та запасiв Товариства.
Датою переходу на МСФЗ Товариство визнало 1 сiчня 2012 року, що було
дозволено спiльним листом Мiнiстерства фiнансiв України, НБУ та
Державної служби статистики України вiд 07.12.2011 року №
12-208/1757-14830/31-08410-06-5/30523/04/4-07/702, але у зв'язку з
чим дана фiнансова звiтнiсть не в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам
застосовнiй концептуальнiй основi (МСФЗ), оскiльки не наводить
порiвняльну (складену за МСФЗ) iнформацiю за 2011 рiк (крiм балансу).
Примiтки до фiнансової звiтностi не мiстять розкриття iнформацiї, що
передбачена у МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття
iнформацiї".
Умовно-позитивна думка:
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у
параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки",
фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах
фiнансовий стан ПАТ "Завод малогабаритних трансформаторiв" станом на
31.12.2012 року, та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв
за 2012 рiк.
Додаткова iнформацiя
Активи Товариства
Залишки товарно-матерiальних цiнностей, необоротних активiв та
зобов'язань на кiнець звiтного перiоду пiдтвердженi даними
iнвентаризацiї.
У складi нематерiальних активiв на початок та на кiнець звiтного року
вiдображенi нематерiальнi активи з нульовою залишковою вартiстю, що
не вiдповiдає поняттю "актив", наведеному у МСФЗ (IAS) 38
"Нематерiальнi активи". Первiсна вартiсть нематерiальних активiв

становить 24 тис. грн., що не впливає суттєво
та стан справ в цiлому.
За рiк нематерiальнi активi не надходили.

на фiнансову звiтнiсть

Протягом 2012 року Товариством спрямовано коштiв на капiтальнi
iнвестицiї на суму
259 тис. грн.
Станом на 31.12.2012р. залишок по незавершеному будiвництву
вiдсутнiй.
Облiк основних засобiв Товариством ведеться по рахункам, групам та
найменуванням об'єктiв.
За 2012 рiк введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 259
тис. грн. у т.ч.
- машини й обладнання
35 тис. грн.
- iншi необоротнi матерiальнi активи
224 тис. грн.
Для цiлей вiдображення у фiнансової звiтностi основних засобiв по
справедливiй вартостi у вiдповiдностi з МСФЗ, незалежним оцiнювачем
проведена оцiнка залишкiв основних засобiв Товариства станом на
31.12.2011 року. Основнi засоби були класифiкованi по функцiональному
призначенню та характеру участi у виробничо-господарської дiяльностi
Товариства.
Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2012 р.
становить 455 тис. грн., залишкова вартiсть - 1 887 тис. грн.
Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним
методом, визначеним наказом про облiкову полiтику Товариства.
Визначений метод протягом року був незмiнним.
Станом на 31.12.2012 р. Товариство володiє довгостроковими
фiнансовими вкладеннями на загальну суму 3 тис. грн. В Балансi
фiнансовi вкладення вiдображенi за собiвартiстю.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2012 р.
складає 2 тис. грн.
Облiк надходження та рух матерiальних цiнностей у Товариствi
здiйснюються на пiдставi первинних документiв за цiною придбання.
Дооцiнка та уцiнка запасiв у звiтному перiодi Товариством не
здiйснювалися.
Списання запасiв з балансу здiйснювалось з застосуванням методу
оцiнки вибуття запасiв ФIФО, визначеним наказом про облiкову полiтику
Товариства.
Вартiсть матерiалiв, якi знаходяться на вiдповiдальному зберiганнi
складає 359 тис. грн.
Товариство визнає торговельну заборгованiсть в момент переходу права
власностi на товар, коли у покупця з'являється згiдно контракту
обов'язок сплатити кошти.
Загальна сума поточної дебiторської заборгованостi, що буде погашена
протягом дванадцяти мiсяцiв iз дати балансу складає 8 890 тис. грн.,
у тому числi заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1 126 тис.
грн.
Залишок резерву сумнiвних боргiв на початок та кiнець звiтного року
вiдсутнiй. Протягом звiтного року резерв не створювався. Згiдно

наказу про облiкову полiтику Товариства резерв сумнiвних боргiв
нараховується методом абсолютної суми сумнiвної заборгованостi.
Поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2012 р. 8 890
тис. грн. у т.ч.:
- дебiторська заборгованiсть по основної дiяльностi 1 126 тис. грн.
- бюджетом
3 011 тис. грн.
- за виданими авансами
4347 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2012 р.
становить 406 тис. грн.
Облiк касових операцiй Товариство здiйснює у вiдповiдностi з
Положенням "Про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в
Українi" № 637 вiд 15.12.2004 р. Банкiвськi операцiї здiйснюються у
вiдповiдностi з Iнструкцiєю "Про безготiвковi розрахунки в Українi в
нацiональної валютi" № 22 вiд 21.01.2004 р.
Станом на 31.12.2012 р. Товариство має грошовi кошти в сумi 2 802
тис. грн., що пiдтверджується даними банкiвських виписок, у тому
числi:
- в нацiональнiй валютi - 589 тис. грн.;
- в iноземнiй валютi - 2 213 тис. грн.
У складi витрат майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2012 р.
облiковуються витрати на передплату за перiодичнi видання у сумi 2
тис. грн..
Товариством аналiтичний облiк витрат майбутнiх перiодiв ведеться по
їх видам.
Зобов'язання Товариства
Станом на 31.12.2012 р. Товариством нарахованi забезпечення у сумi
704 тис. грн., у т.ч.:
- пiд невикористанi вiдпустки
310 тис. грн.
- пiд пенсiйнi виплати
352 тис. грн.
- пiд виконання гарантiйних зобов'язань
42 тис.
грн.
Довгостроковi зобов'язання станом на 31.12.12 р. у Товариства
вiдсутнi.
Поточнi зобов'язання станом на 31.12.2012 р. склали 3 286 тис грн., у
т.ч.:
- заборгованiсть за товари, роботи, послуги
697
тис. грн.
- зобов'язання за розрахунками:
- з одержаних авансiв
2 363 тис. грн.
- з бюджетом
34 тис. грн.
- зi страхування
53 тис. грн.
- з оплати працi
124 тис. грн.
- з учасниками
12 тис. грн.
- iншi поточнi зобов'язання
3 тис.
грн.
Поточнi зобов'язання вiдображенi у Балансi за сумою погашення.
Власний капiтал Товариства

Статутний капiтал станом на 31.12.2012 р., складає 789 тис. грн., що
вiдповiдає Статуту Товариства.
Статутний фонд Товариства визначається загальною номiнальною вартiстю
випущених акцiй. Статутний фонд подiлений на 78 916 000 простих
акцiй номiнальною вартiстю 0,01 грн. (одна копiйка).
Станом на 31.12.2012 р. статутний капiтал сплачений повнiстю.
Власний капiтал Товариства складається з:
- статутного капiталу
789 тис. грн.
- iншого додаткового капiталу
1760 тис.
грн..
- резервного капiталу
197 тис. грн.
- нерозподiленого прибутку
13 136 тис. грн.
У звiтному роцi не вiдбулося розподiлення прибутку на виплату
дивiдендiв.
Чистий прибуток
У звiтi про фiнансовi результати надано користувачам повну iнформацiю
про доходи, витрати та прибутки вiд дiяльностi Товариства за 2012
рiк.
За наслiдками 2012 року Товариство отримало прибуток у сумi 892 тис.
грн., який визначений у вiдповiдностi до вимог норм дiючого
законодавства України i вiдображений у рядку 220 Звiту про фiнансовi
результати.
Чистi активи
Чистi активи Товариства станом на 31.12.2012 р. складають 15 882 тис.
грн., тобто на
15 093 тис. грн. бiльше, нiж величина статутного
капiталу та вiдповiдає вимогам п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу
України вiд 16.01.2003р. №435-IV.
За наслiдками 2012 р. чистi активи Товариства у порiвняннi з 2011 р.
збiльшилися на 678 тис. грн.
Особлива iнформацiя про емiтента
Протягом 2012 року Товариством не приймались рiшення щодо:
розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% статутного
капiталу;
про викуп власних акцiй;
про утворення, припинення його фiлiй, представництв;
про припинення дiяльностi Товариства;
зменшення статутного капiталу.
Товариство у 2012 року не отримувало позик або кредитiв у сумах, що
перевищують 25 вiдсоткiв активiв Товариства.
Протягом 2012 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб
Товариства:
- Фоменко Наталю Миколаївну звiльнено з посади заступника директора з
економiки - головного бухгалтера згiдно наказу генерального директора
ПАТ "Завод МГТ" № 7-к вiд 28.09.2012 р. за власним бажанням;
- 03.12.2012 р. згiдно з наказом генерального директора ПАТ "Завод
МГТ" № 10-к на посаду заступника директора з економiки - головного
бухгалтера призначено Лiтус Олену Валерiївну на невизначений термiн.
Згiдно повiдомлення Товариства станом на 31.12.2012р. змiни власникiв
акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй, протягом 2012 року
не вiдбулося.

На пiдставi запитiв, надiсланих управлiнському персоналу, Товариство
повiдомило, що у 2012 р.:
- не порушувалися справи про банкрутство Товариства та вiдповiдно не
виносилися ухвали про його лiквiдацiю або санацiю;
- операцiї лiстiнгу (делiстiнгу) цiнних паперiв Товариства на
фондовому ринку не вiдбувалися.
Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала
аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та
подається разом з фiнансовою звiтнiстю, на дату складання
аудиторського висновку не виявлено.
Пунктом 13 Статуту ПАТ "Завод малогабаритних трансформаторiв" (шоста
редакцiя) визначений перелiк правочинiв, якi вважаються значними та
рiшення щодо вчинення яких приймаються Наглядовою радою або
Загальними зборами. Протягом звiтного року вiдповiдно iнформацiї, що
надана управлiнським персоналом Товариства, укладалися значнi
правочини. Предметом таких договорiв є реалiзацiя готової продукцiї
та закупка комплектуючих.
Товариством не приймався власний кодекс (принципи, правила)
корпоративного управлiння.
Положення про конфлiкт iнтересiв, тобто суперечнiсть мiж особистими
iнтересами посадової особи або пов'язаних з нею осiб та обов'язком
дiяти в iнтересах товариства викладенi у Положеннi про Наглядову раду
ПАТ "Завод малогабаритних трансформаторiв" (4 редакцiя) та Положеннi
про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Завод малогабаритних трансформаторiв" (4
редакцiя). Для проведення перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностi у Товариства створена ревiзiйна комiсiя у складi 3 особи,
яка у своїй дiяльностi керується Положенням про ревiзiйну комiсiю.
Наглядова рада Товариства не прийняла рiшення щодо запровадження в
Товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби
внутрiшнього аудиту).
Ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства аудитором не були iдентифiкованi.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
1. Повна назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АЛЬЯНСАУДИТ"
2. ЄДРПОУ
34829687
3. Мiсцезнаходження 69006 м. Запорiжжя, вул. Добролюбова, б. 9, кв.
19
4. Телефон (факс)
(061) 233-86-99, 224-62-69
5. Свiдоцтво про внесення до
№ 3936, видане на пiдставi рiшення
Аудиторської
Реєстру аудиторських фiрм та
палати України № 171/5 вiд 19.01.2007
року, чинне до
аудиторiв, якi одноособово 03.11.2016 року
надають аудиторськi послуги
Аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi ПАТ "Завод малогабаритних
трансформаторiв" проводилася на пiдставi договору № 202/13 вiд
02.01.2013 р.
Аудиторська перевiрка проведена у перiод з 21 сiчня 2013 року до 20
лютого 2013 року.
Директор

Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "АЛЬЯНСАУДИТ"
Рубiтель О.Ю.
(Сертифiкат аудитора Серiя А № 005648 виданий рiшенням
Аудиторської палати України № 130 вiд 25.12.2003 р.)
дiя якого продовжена до 25.12.2013р. рiшенням
Аудиторської палати України № 195/2 вiд 30.10.2008р.
22 лютого 2013 р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні
ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін;
інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює
діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення
на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг)
емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними
видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі
постачання
Основна продукцiя, що виробляє пiдприємство, це трансформатори силовi
потужнiстю 10 - 1000 кВА. Виробництво не залежить вiд сезонних змiн.
За 2012 рiк ПАТ "Завод МГТ" було виготовлено 1425 трансформаторiв
потужностю 477 тис. кВА., в порiвняннi з 2011 роком 1269
трансформаторiв потужностю 430 тис. кВА.
Основнi замовники - це пiдприємства енергетичної галузi схiдних
областей України та пiдприємства закордонних держав. 32,7 %
загального обсягу реалiзацiї складає експорт.
Основними джерелами сировини є вiтчизняна сировина та комплектуючi.
Цiни на сировину мають постiйну тенденцiю збiльшення. Основнi
постачальники за основними видами сировини та комплектуючiх:
-ПАТ "ЗТР", придбано сировини та комплектуючiх за 2012 рiк на суму
34 млн.559 тис. грн.;
-ПАТ "ЗКЗ", придбано сировини за 2012 рiк на суму 4 млн. 336 тис.
грн.;
-ТОВ "МД Iстейд", придбано сировини за 2012 рiк на суму 1 млн. 396
тис. грн.;
-ТОВ "Нiя", придбано сировини за 2012 рiк на суму 537 тис. грн.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
За останнi п'ять рокiв ПАТ "Завод МГТ" були придбанi та модернiзованi
основнi засоби в тому числi:
У 2008р. на суму 532,2 тис.грн.:
Ремонт орендованих примiщень- 156,3 тис.грн.
Траспортних засобiв - 178,0 тис.грн.
Машин та обладнання - 70,4 тис.грн.
Iнструментiв та приладiв - 110,3 тис.грн.
Малоцiнних необоротних активiв - 17,1 тис.грн.
Бiблiотечних фондiв - 0,1 тис.грн.
Основнi придбання: 2008р. - автомобiль Фольксаген Пассат на суму 178
тис.грн.
Основнi вiдчудження: 2008р. - автомобiль Шкода Октавiя залишкової
вартостi 17,3 тис.грн.

У 2009р. на суму 300,0 тис.грн.:
Машин та обладнання - 68,0 тис.грн.
Iнструментiв та приладiв - 6,0 тис.грн.
Малоцiнних необоротних активiв - 226,0 тис.грн.
Основнi придбання: 2009р. - ремонт орендованих примiщень 171,5 тис.
грн.
Основнi вiдчудження: 2009р. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи
6,0 тис.грн.
Протягом 2010 року Товариством спрямовано коштiв на капiтальнi
iнвестицiї на суму 78 тис. грн., у т.ч. на:
- придбання (виготовлення) основних засобiв 74 тис. грн.
- iншi капiтальнi iнвестицiї
4 тис. грн.
Станом на 31.12.2010р. залишок по незавершеному будiвництву
вiдсутнiй.
За 2010 рiк введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 87
тис. грн. у т.ч.
- машини й обладнання
69 тис. грн.
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 13 тис. грн.
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи
5 тис. грн.
Вибуло протягом року основних засобiв на 2 тис. грн.
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.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Залишкова вартiсть основних виробничих фондiв пiдприємства на кiнець
звiтного перiоду складає 1887 тис. грн
За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.12 р. на
балансi облiковуються наступнi основнi засобi та iншi необоротнi
матерiальнi активи:
- будинки, споруди та передавальнi пристрої 34 тис. грн.

-

машини та обладнання 1053 тис. грн.
транспортнi засоби 178 тис. грн.
iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 103 тис. грн.
iншi необоротнi матерiальнi активи 519 тис. грн.
Основнi засоби облiковуються Товариством за первiсною вартiстю.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
Єкономiчна нестабiльнiсть у державi, високi ставки податкiв,
неповертання значної суми бюджетного вiдшкодування (на кiнець року
становить 1730 тис. грн.) негативно вливають на
фiнансово-економiчний стан пiдприємства. Проаналiзувавши об`єктивнi
умови, в яких працює пiдприємство (економiчна криза, нестача коштiв у
замовникiв), Товариство визначило основнi напрямки своєї дiяльностi.
Це зростання конкурентноспроможностi виготовлених трансформаторiв, а
саме пiдвiщення якостi та зниження собiвартостi.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій
за порушення законодавства
Протягом 2012 року були сплаченi штрафи, нарахованi 6908,55 грн.
З них:- податку на прибуток за результатами планової виїзної
перевiрки з питань дотримання вимог податкового законодавства за
перiод з 01.03.2010 по 30.09.2011 року - 1649,85 грн.
- штраф з податку на додану вартiсть - 5228,75 грн.
- ЕСВ - 29,95 грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Господарська дiяльнiсть Товариства здiйснюється за рахунок Власного
капiталу,
який складається зi статутного капiталу, iншого додаткового капталу,
нерозподiленого прибутку.
Фiнансова полiтика на пiдприємствi у 2012 роцi будувалась у наступних
напрямких:
- нарощування обсягiв виробництва;
- рацiональне використання грошових коштiв;
- зменшення дебiторської заборгованностi;
- погашення кредиторської заборгованностi.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
Iнформацiя про вартiсть укладених, але не виконаних договорiв станом
на 31.12.2012 р.
№3450 вiд 20.04.2012 з ПАТ "Полтаваобленерго" на суму 1823555,00 грн.
№90 вiд 10.10.2012 з ДК "Черноморенерго" на суму 5695480,00 рос.
рублiв.
№82 вiд 07.09.2012 з ТОВ "ССОТ" на суму 924650,00 грн.
№PDI000498 вiд 17.11.2012 з ПАТ "ЗТР" на суму 5449920,00 грн.
№106 вiд 12.12.2012 з "Стандарт-Енерго" на суму 237820,00 доларiв
США.
№04231-00 вiд 15.05.2012 з ПАТ ДТЕК "Днiпробленерго" на суму
1862520,00 грн.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
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.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
У 2012 роцi на пiдприємствi не впроводжувались дослiдження. Кошти на
дослiдження протягом року не витрачались.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Iнформацiя щодо судових справ, стороною в яких виступає емiтент
станом на 31.12.2012. ПАТ "Завод МГТ" виступало "Позивачем" у
наступних судових справах:
1.Дата вiдкриття провадження у справi 16.12.2008р.
Сторони у справi: ПАТ "Завод МГТ" (Позивач) та ДПI у Ленiнському
районi м.Запорiжжя (Вiдповiдач).
Змiст та розмiр позовних вимог: позов немайнового характеру про
визнання недiйсним податкового повiдомлення - рiшення №
0006172307/2-15062 вiд 29.09.2008р. на суму 242459,00грн. (податок на
прибуток, штрафнi санкцiї).
Найменування суду, в якому розглядається справа: господарський суд
Запорiзької областi, Днiпропетровський апеляцiйний адмiнiстративний
суд, ВАСУ.
Поточний стан розгляду: постановою господарського суду Запорiзької
областi вiд 16.03.2009р. позов ПАТ "Завод МГТ" не задоволено. Ухвалою
Днiпропетровського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 18.11.2009
р. апеляцiйну скаргу ПАТ "Завод МГТ" скаргу задоволено. ДПI у
Ленiнському р-нi м.Запорiжжя подана касацiйна скарга у Вищий
адмiнiстративний суд України.
Справа у ВАСУ , до розгляду не призначено. Направлено вiдзив на
касацiйну скаргу.

2.Дата вiдкриття провадження у справi 16.12.2008р.
Сторони у справi: ПАТ "Завод МГТ" (Позивач) та ДПI у Ленiнському
районi м.Запорiжжя (Вiдповiдач).
Змiст та розмiр позовних вимог: позов немайнового характеру про
визнання недiйсним податкового повiдомлення - рiшення № 0001342303/0
вiд 12.05.2008р. на суму 122221,00грн. (бюджетне вiдшкодування).
Найменування суду, в якому розглядається справа: господарський суд
Запорiзької областi.
Поточний стан розгляду: постановою господарського суду Запорiзької
областi вiд 31.03.2010 р. позов ПАТ "Завод МГТ" задоволено.
Апеляцiйна скарга ДПI у Ленiнському р-нi м.Запорiжжя розглянута
25.05.11. у Днiпропетровському апеляцiйному адмiнiстративному суду.
Справа у ВАСУ , до розгляду не призначено. Направлено вiдзив на
касацiйну скаргу.
3.Дата вiдкриття провадження у справi 25.09.2007р.
Сторони у справi: ПАТ "Завод МГТ" (Позивач) та ДПI у Ленiнському
районi м.Запорiжжя (Вiдповiдач).
Змiст та розмiр позовних вимог: позов немайнового характеру про
визнання недiйсним податкового повiдомлення - рiшення №
0005362300/2-12606/10/23, №0000422303/2-12608/10/23 вiд
17.09.2007р., та податкового повiдомлення - рiшення №
0005352300/0/6393/10/23 вiд 27.04.2007р. на суму 784111,44грн.
(бюджетне вiдшкодування, податок на прибуток, податок на прибуток
iноземних юридичних осiб).
Найменування суду, в якому розглядається справа: господарський суд
Запорiзької областi. Днiпропетровський апеляцiйний адмiнiстративний
суд, у ВАСУ.
Поточний стан розгляду: постановою господарського суду Запорiзької
областi вiд 04.04.2008р. позов ПАТ "Завод МГТ" задоволено у повному
обсязi. Постановою Днiпропетровського апеляцiйного адмiнiстративного
суду вiд 11.12.2008р. розгляд справи за апеляцiйною скаргою ДПI
Ленiнського району призначеного на 11.12.2008 р. розглянуто ,
вимоги ДПI Ленiнського району залишенi без задоволення. ДПI у
Ленiнському р-нi м.Запорiжжя подана касацiйна скарга у ВАСУ.
Справа у ВАСУ , до розгляду не призначено.
4.Дата вiдкриття провадження у справi 24.09.2007р.
Сторони у справi: ПАТ "Завод МГТ" (Позивач) та ДПI у Ленiнському
районi м.Запорiжжя (Вiдповiдач).
Змiст та розмiр позовних вимог: позов немайнового характеру про
визнання недiйсними податкових повiдомленнь - рiшеннь №
0000142303/0/7221, 0000152303/0/7222 вiд 29.05.2007р. на суму
282267,00грн. (бюджетне вiдшкодування).
Найменування суду, в якому розглядається справа: господарський суд
Запорiзької областi, Днiпропетровський апеляцiйний адмiнiстративний
суд, ВАСУ.
Поточний стан розгляду: постановою господарського суду Запорiзької
областi вiд 22.11.2007р. позов ПАТ "Завод МГТ" задоволено. ДПI у
Ленiнському р-нi м.Запорiжжя подана апеляцiйна скарга, призначена до
розгляду у Днiпропетровському апеляцiйному адмiнiстративному судi
18.03.2010р., залишена без задоволення. ДПI у Ленiнському р-нi
м.Запорiжжя подана касацiйна скарга у Вищий адмiнiстративний суд
України (до розгляду ще не призначена). Направлено вiдзив на
касацiйну скаргу.

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Iнформацiя, що може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового
стану та результатiв дiяльностi емiтента вiдсутня

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )
Власні основні засоби
Орендовані основні засоби
Основні засоби, всього
(тис.грн.)
(тис.грн.)
(тис.грн.)
на початок
на кінець
на початок
на кінець
на початок
на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
1.Виробничого призначення
1945.000
1887.000
1857.000
1495.000
3802.000
3382.000
- будівлі та споруди
4.000
34.000
1857.000
1495.000
1861.000
1529.000
- машини та обладнання
640.000
1053.000
0.000
0.000
640.000
1053.000
- транспортні засоби
124.000
178.000
0.000
0.000
124.000
178.000
- інші
1177.000
622.000
0.000
0.000
1177.000
622.000
2.Невиробничого призначен
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- будівлі та споруди
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- машини та обладнання
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- транспортні засоби
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- інші
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Усього
1945.000
1887.000
1857.000
1495.000
3802.000
3382.000
Протягом
2012
року
Товариством
спрямовано
коштiв
на
капiтальнi
iнвестицiї
на
Пояснення :
суму 259 тис. грн., у т.ч. на:
- придбання машин та обладнання 35 тис. грн.
- iншi необоротнi матерiальнi активи 224 тис. грн.
Облiк основних засобiв Товариством ведеться по рахункам, групам та
найменуванням об`єктiв.
Вибуло протягом року основних засобiв на 4 тис. грн.
За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.12 р. на балансi
облiковуються наступнi основнi засобi та iншi необоротнi матерiальнi активи:
- будинки, споруди та передавальнi пристрої 37 тис. грн.
- машини та обладнання
1253 тис. грн.
- транспортнi засоби
213 тис. грн.
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 122 тис. грн.
- iншi необоротнi матерiальнi активи 717 тис. грн.
Разом 2342 тис. грн.Основнi засоби облiковуються Товариством за первiсною
вартiстю.
Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2012 р.
становить 455 тис. грн., залишкова вартiсть - 1887 тис. грн. Накопичена
амортизацiя становить 19.4% первiсної вартостi основних засобiв.
Найменування основних
засобів

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
Розрахункова вартість чистих активів
Статутний капітал
Скоригований статутний капітал
Опис

За звітний період

За попередній період

15882
789
789

15204
789
789

Згiдно п. 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України зроблено аналiз вартостi чистих
активiв Товариства у порiвнянi iз розмiром статного капiталу Товариства на кiнець року
та мiнiмальним розмiром статутного капiталу, встановленого законодавством.
Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства проведено за "Методичними
рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств",
схвалених Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку рiшенням № 485
вiд 17.11.2004р. Чистi активи Товариства станом на 31.12.2012 р. складають 15134 тис.
грн., тобто на 15093 тис.грн. бiльше, нiж величина статутного капiталу та вiдповiдає
вимогам п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р. №435-IV.

Висновок

Вартiсть чистих активiв Товариства на кiнець 2012 року складає 15882 тис. грн., що
перевищує розмiр статутного капiталу та перевищує мiнiмальний розмiр статутного
капiталу, встановлений законодавством на дату створення Товариства

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань

Кредити банку, у тому числі :
д/н

Дата виник
нення

Непогашена
частина боргу
(тис.грн.)

Відсоток за
Дата
корист. коштами погашення
(% річних)

X

0.00

X

X

д/н

0.00

0.000

д/н

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.00

X

X

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

X

0.00

X

X

д/н

0.00

0.000

д/н

X

0.00

X

X

д/н

0.00

0.000

д/н

X

0.00

X

X

д/н

0.00

0.000

д/н

За векселями (всього)

X

0.00

X

X

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

X

0.00

X

X

д/н

0.00

0.000

д/н

X

0.00

X

X

д/н

0.00

0.000

д/н

Податкові зобов'язання

X

34.00

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.00

X

X

Інші зобов'язання

X

3252.00

X

X

Усього зобов'язань

X

3286.00

X

X

д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):
д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
д/н

д/н
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за
кожним видом):
д/н

Опис:

Зобовязання складаються з кредиторської
заборгованостi за товари, роботи, послуги в розмiрi697 тис. грн.;
з поточних зобов'язань за розрахунками:
- з одержаних авансiв - 2363 тис. грн.;
- з бюджетом - 34 тис. грн.;
- зi страхування - 53 тис.грн.;
- з оплати працi - 124 тис. грн.;
- з учасниками - 12 тис. грн.;
- iншi поточнi зобовязання -3 тис.грн.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події

Дата оприлюднення
Повідомлення у стрічці
новин

Вид інформації

28.09.2012

30.09.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

03.12.2012

03.12.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?
Рік
1
2
3

Кількість зборів, усього
2012
2011
2010

У тому числі позачергових

1
1
1

0
0
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах ?
Так
Реєстраційна комісія
Акціонери
Реєстратор
Депозитарій

Ні

X
X
X
X

Інше
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних
зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондовго 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
Підняттям карток
Бюлетенями ( таємне голосування )
Підняттям рук
Інше

Ні
X

X
X

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді ?
Так
Реорганізація
Внесення змін до статуту товариства
Прийнятя рішення про зміну типу товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про
припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), прийняття
рішення про дострокове припинення їх повноважень
Інше позачерговi загальнi збори не проводилися
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні) ?

Ні
X
X
X
X
X
X
X

Ні
_____

Органи управління

Який склад наглядової ради ( за наявності )?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що правцюють у товаристві

3
0

Кількість представників державиі
Кількість представників акціонерів, що володіють більше10% акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0
1
2
3

10
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? _____

Які саме комітети створено в складі наглядової ради ( за наявності ) ?
Так

Ні

Стратегичного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Іншi
Іншi

X
X
X
X

У складi Наглядової ради комiтети не створено

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу в акціонерами_____
Ні
(так/ні) ?
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше

Ні
X
X
X

X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства ?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність )
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше

Ні

X
X
X
X
X
X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та
обов'язками ?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
X
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
X
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано
X
нового члена
Інше

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію ? (так/ні)

Так
______

Кількість членів ревізійної комісії _____
осіб.
3
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років _?____
4
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів,
засідань наглядової ради та засідань правління ?
Загальні збори
акціонерів

Засідання
наглядової ради

Члени правління ( директор )
Загальний відділ
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
Юридичний відділ ( юрист )
Секретар правління
Секретар загальних зборів
Секретар спостережної ради
Корпоративний секретар

Так

Ні
Ні
Так
Ні
Ні
Ні
Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з
акціонерами
Інше

Ні

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Засідання
правління

Ні
Ні

Iнформацiя щодо посадової особи вiдповiдальної за
зберiгання протоколiв засiдання правлiння не
наводиться у зв'язку з тим, що в Товариствi створено
одноосiбний виконавчий орган (Генеральний директор),
створення такого органу як Правлiння установчими
документами Товариства не передбачено.

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів,
наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань
Загальні
збори
акціонерів

Наглядова Виконавчий Не належить до
рада
орган
компетенції
жодного органу

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету
Обрання та відкликання голови правління
Обрання та відкликання членів правління
Обрання та відкликання голови наглядової ради
Обрання та відкликання членів наглядової ради
Обрання голови та членів ревізійної комісії

Так
Так

Ні
Ні

Ні
Ні

Ні
Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні
Ні
Ні
Так
Так

Ні
Ні
Так
Ні
Ні

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Так
Так
Ні
Ні
Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління
Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій
Затвердження аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

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
Так
акціонерного товариства ? (так/ні) ______
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?
Так
Положення про загальні збори товариства
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше

Ні

X
X
X
X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства ?
Інформація Публікується
у
розповсюджу
пресі,оприлюд
ється на
нюється в
загальних
загальнодосту
зборах
пній
інформаційній
базі ДКЦПФР
про ринок
цінних
паперів
Фінансова звітність, результати діяльності
Інформація про акціонерів, які володіють 10
відсотків та більше статутного капіталу
Інформація про склад органів управління
товариства
Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних зборів акціонерів
після їх проведення
Розмір винагороди посадових осіб АТ

Документи
Копії
Інформація
надаються для документів розміщується
ознайомлення надаються на власній
безпосередньо на запит
інтернет
в
сторінці
акціонера
акціонерному
акціонерного
товаристві
товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
Так
бухгалтерського обліку ? (так/ні) ______
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором
протягом останніх трьох років ?
Так
Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

Ні
X
X

X
X

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Правління або директор
Інше

Ні
X

X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років ? (так/ні) ______
Ні

З якої причини було змінено аудитора ?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови угоди з аудитором
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів

Ні
X

X
X

Інше
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році ?
Так
Ревізійна комісія
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше

Ні

X
X
X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу ?
З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

Так
X

Ні
X
X
X
X

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років ?
Так

Ні

Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок

X
X

Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше

X
X
X

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 бірж чи торгово-іформаційних систем
протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? _______________
Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України протягом останніх трьох років?Ні
______
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі особа)?
Так
Не задовольняв професійний рівень особи
Не задовольняли умови договору з особою

Ні
X
X

Особу змінено на вимогу:

Інше

акціонерів
суду
Протягом звIтного перiоду решення про змiну особи, яка вiде облiк прав власностi на акцiї
депозитарнiй системi України не приймалось.

X
X

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління ? (так/ні) ______
Ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття : ____________
яким органом управління прийнятий : _____________________________________________________________
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ?
Ні
(так/ні) ______
укажіть яким чином його оприлюднено : ___________________________________________________________
Вкажіть інформацію щодо дотримання / ___________________________________________________________
недотримання кодексу корпоративного управлінння ( принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням
на джерело розміщення їх тексту ), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Звіт про корпоративне управління
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найметування, місцезнаходження; для фізичних осіб-прізвища, імена та по батькові), їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
4.Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів.
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема
загальний стаж аудиторської діяльності;
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року;
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора;
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та
факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема
наявність механізму розгляду скарг;
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги;
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг);
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою
та результати їх розгляду.

Підприємство___________________________________________________________
Публічне акціонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторів"

Коди
Дата (рік, місяць, число)

ЗАПОРIЗЬКА ОБЛАСТЬ
Територія______________________________________________________________

2013

01

01

за ЄДРПОУ

13604900

за КОАТУУ

д/н

Организаційно-правова форма господарювання
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

Орган державного управління_____________________________________________

за СПОДУ

8784

ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОДВИГУНIВ, ГЕНЕРАТОРIВ I
Вид економічної діяльності________________________________________________
27.11
за КВЕД
92
Середня кількість працівників (1)____________
Одиниця виміру: тис. грн.
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
Адреса________________________________________________________________
69600 ЗАПОРIЗЬКА ОБЛАСТЬ М. ЗАПОРIЖЖЯ,
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ШОСЕ , 3
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс на "31" грудня 2012 р.
Форма № 1
Актив
1

1801001

Код за ДКУД
На початок звітного
Код рядка
періоду
2

На кінець звітного
періоду

3

4

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість

010

--

--

первісна вартість

011

24

24

накопичена амортізація

012
020

( 24 )

( 24 )

--

--

залишкова вартість

030

1945

1887

первісна вартість

031

2114

2342

знос

032

( 169 )

( 455 )

справедлива (залишкова) вартість

035

--

--

первісна вартість

036

--

--

накопичена амортизація

037

( -- )

( -- )

Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:

Довгострокові біологічні активи:

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

040

3

3

Інші фінансові інвестиції

045

--

--

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

2

2

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

--

--

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

--

--

Знос інвестиційної нерухомості

057

( -- )

( -- )

Відстрочені податкові активи

060

12

10

Гудвіл

065

--

--

Інші необоротні активи

070

--

--

Гудвіл при консолідації

075

--

--

Усього за розділом І

080

1962

1902

виробничі запаси

100

3065

2548

поточні біологічні активи

110

--

--

незавершене виробництво

120

4209

2783

готова продукція

130

2931

945

Товари

140

Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

150

---

--

ІІ. Оборотні активи
Запаси:

--

чиста реалізаційна вартість

160

первісна вартість

161

1378
1378

резерв сумнівних боргів

162

( -- )

з бюджетом

170

2070

3011

за виданими авансами

180

807

4347

З нарахованих дохідів

190

--

--

Із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Поточні фінансові інвестиції

220

1126
1126
( -- )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

-8

-406

--

--

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті

230

3789

589

у т.ч. в касі

231

--

--

в іноземній валюті

2213

240

1739

Інші оборотні активи

250

--

--

Усього за розділом II

260

19996

17968

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

1

2

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

--

--

Баланс

280

21959

Пасив

Код рядка

На початок звітного
періоду

1

2

3

19872
На кінець звітного
періоду
4

І. Власний капітал
Статутний капітал

300

789

789

Пайовий капітал

310

--

--

Додатковий вкладений капітал

320

--

--

Інший додатковий капітал

330

1974

1760

Резервний капітал

340

197

197

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

12244

13136

Неоплачений капітал

360

( -- )

( -- )

Вилучений капітал

370

( -- )

( -- )

Накопичена курсова різниця

375

( -- )

( -- )

Усього за розділом I

380

15204

15882

ІI. Забеспечення наступних виплат і платежів
Частка меншості

385

--

--

Забезпечення виплат персоналу

400

623

662

Інші забезпечення

410

60

42

Cума страхових резервів

415

--

--

Cума часток перестраховиків у страхових резервах
Цільове фінансування

416

--

--

420

--

--

Усього за розділом II

430

683

704

Довгострокові кредити банків

440

--

--

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

--

--

Відстроченні податкові зобов'язання

460

--

--

Інші довгострокові зобов"язання

470

--

--

Усього за розділом III

480

--

--

IIІ. Довгострокові зобов'язання

IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків

500

--

--

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов"язаннями

510

--

--

Векселі видані

520

--

--

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

686

697

з одержаних авансів

540

5045

2363

з бюджетом

550

144

34

з позабюджетних платежів

560

--

--

зі страхування

570

58

53

з оплати праці

580

125

124

з учасниками

590

12

12

із внутрішніх розрахунків

600

--

--

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття,
утримуваними для продажу

605

--

--

Поточні зобов'язання за розрахунками:

Інші поточні зобов'язання

610

2

3

Усього за розділом IV

620

6072

3286

630

--

--

640

21959

19872

V. Доходи майбутніх періодів
Баланс

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.
(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги
(421)
-Фiнансова звiтнiсть пiдприємства складена на пiдставi дiючих нацiональних та мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та звiтностi,
якi набули чинностi на 31.12.2012 р. Датою переходу пiдприємства на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi є 1 сiчня 2012 року. При
упорядкуваннi звiтностi з вiдображенням всiх змiн в облiкових полiтиках згiдно мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та
бухгалтерського облiку проведено коригування сальдо нерозподiленого прибутку на початок року. Перехiд на МСФЗ вплинув на фiнансовий
стан пiдприємства, його фiнансовi результати, грошовi потоки, якi вiдображенi у звiтностi наступним чином: (тис. грн.): Стаття;№ строки
балансу;Сума за П(С)БО 31.12.2011р.;Вплив переходу на МСФЗ рiзниця;Сума за МСФЗ 01.01.2012р.;Пояснення Активи Основнi засоби;031;2
748;(634); 2 114; Дооцiнка основних засобiв до справедливої вартостi + 746 Уцiнка основних засобiв (5) Списано накопичений знос на
31.12.2012 р.( 1 376) Вiдстроченi податковi активи;060;0;12;12; Нарахованi вiдстроченi податковi активи згiдно розрахункiв за 2011 р. +12;

Iнший додатковий капiтал; 330;0;1 974;1 974;Дооцiнка основних засобiв до справедливої вартостi + 746 Перерахунок Статутного капiталу
згiдно iндексiв гiперiнфляцiї + 1 228. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток);350;14 148;(1 904);12 244;зменшено:- згiдно МСБО № 37
на суму створених резервiв пiд невикористанi вiдпустки у розмiрi 331 тис. грн., на пенсiйне забезпечення 292 тис.грн. на гарантiйнi ремонти
попереднiх перiодiв + 60 тис.грн; згiдно МСБО №29 на суму 1 228 тис.грн.Статутного капiталу iз врахуванням гiперiнфляцiї; згiдно МСБО
№16 внаслiдок внаслiдок проведення переоцiнки основних засобiв на суму 5 тис.грн збiльшено: згiдно МСБО №12 на 12 тис.грн. Здiйснено
розрахунки вiдстрочених податкових зобов'язань та активiв з податку на прибуток; Зобов'язання: Зобов'язання виплат персоналу
400;0;623;623; Нарахованi резерви пiд невикористанi вiдпустки +331 Нарахуванi резерви на пенсiйне забезпечення +292 Iншi забезпечення
410;0;60;60; Нарахований резерв пiд гарантiйнi ремонти попереднiх перiодiв +60 Основнi засоби та нематерiальнi активи. У балансi
пiдприємства нематерiальнi активи вiдображенi по первiснiй вартостi i складаються з прав на програмне забезпечення. Амортизацiя
нараховується прямолiнiйним методом. Первiсна вартiсть на 01.01.2012 року 24 тис. грн. Накопичена амортизацiя на 01.01.2012 року. 24 тис.
грн. Надiйшло за рiк прав на об'єкти промислової власностi 0 тис. грн. Надiйшло за рiк iнших нематерiальних активiв 0 тис. грн. Вибуло (
списано ) за рiк нематерiальних активiв 0 тис. грн. Первiсна вартiсть на 31.12.2012 року 24 тис. грн. Накопичена амортизацiя на 31.12.2012
року 24 тис. грн. В балансовiй вартостi основних засобiв вiдбулися такi змiни: Будинки, споруди та передавальнi пристрої, тис.грн.;Машини
та обладнання, тис.грн;Транспортнi засоби, тис.грн., Iнструменти,прилади, iнвентар,тис.грн., Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи,
тис.грн. Iншi, тис.грн.; Всього тис.грн.; Первiсна вартiсть на 01.01.2012 року;37;1 221;213;122;-; 521;2 114 Накопичена амортизацiя на
01.01.2012 року; -; -; -; -;(169);(169) Балансова вартiсть на 01.01.2012 року;37;1 221;213;122;-;352; 1 945 Надiйшло за 2012
рiк;-;35;-;-;27;197;259 Вибуття за 2012 рiк (за балансовою вартiстю):-;(3);-;-;-;(1);(4).Амортизацiйнi вiдрахування;(4
);(199);(35);(19);(27);(30);(314) Балансова вартiсть на 31.12.2012 року;33;1 054;178;103;-;519;1 887. Первiсна вартiсть на 31.12.2012
року;37;1253;213;122;-;717;2 342. Накопичена амортизацiя на 31.12 2012 року;(4);(199);(35);(19);-;(198);(455). Для вiдображення у фiнансовiй
звiтностi основних засобiв по справедливiй вартостi незалежними оцiнювачами проведена оцiнка залишкiв основних засобiв на 31 грудня 2011
року. Основнi засоби були класифiкованi по функцiональному призначенню та характеру участi у виробничо-господарськiй дiяльностi
пiдприємства (МСФО 16). На основi проведеного аналiзу встановлено, що бiльшiсть основних засобiв вiдносяться до вузькоспецiалiзованого
майна, яке рiдко продається на ринках, тому для оцiнки по справедливiй вартостi використовувався метод амортизованої вартостi замiщення (
затратний пiдхiд) - всi споруди, передаточнi пристрої, машини та обладнання виробничого призначення. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї,
якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств станом на 31.12.2012 р. складають на загальну суму 3 тис. грн. та
вiдображаються по собiвартостi. Запаси. Згiдно наказу про облiкову полiтику оцiнка виробничих запасiв здiйснювалась методом ФIФО.
Балансова вартiсть запасiв на кiнець року складає 6 276 тис. грн., у тому числi : Сировина i матерiали 1 400 тис.грн.; Купiв ельнi
напiвполуфабрикати та комплектуючi 1 129 тис. грн.; Паливо 9 тис.грн. ; Запаснi частини 8 тис.грн.; Малоцiннi та швидкозношуванi
предмети 2 тис.грн.; Незавершене виробництво 2 783 тис.грн., Готова продукцiя 945 тис. грн. Балансова вартiсть запасiв, переданих у
переробку складає 1 тис. грн. Вартiсть матерiалiв, якi знаходяться на вiдповiдальному зберiганнi складає 359 тис.грн. Дебiторська
заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть. Пiдприємство визнає торговельну заборгованiсть в момент переходу
права власностi на товар, коли у покупця з'являється згiдно контракту обов'язок сплатити кошти. Довгострокова дебiторська заборгованiсть
включає заборгованiсть, яка буде погашена у строк, що перевищує дванадцять мiсяцiв iз дати балансу, у тому числi (тис. грн.): 31.12.2012 р.
31.12.2011 р. -заборгованiсть за виданi позики робiтникам пiдприємства 2; 2; - заборгованiсть за розрахунками з iноземними замовниками 755;
682 ; заборгованiсть за розрахунками з українськими замовниками 371; 696;Фiнансова дебiторська заборгованiсть: - за виданими авансами; 4
347; 807; - за розрахунками з бюджетом:3 011;2 070; iнша поточна дебiторська заборгованiсть : 406 ; 8; Аналiз кредитної якостi фiнансової
дебiторської заборгованостi з основної дiяльностi та iншої дебiторської заборгованостi наведено наступними показниками (тис. грн.)
(31.12.2012 р.;31.12.2011 р.) 1. Заборгованiсть, термiн погашення якої, не настав за розрахунками з клiєнтами: - Росiйської Федерацiї;755;682; України;371;696.Кредиторська заборгованiсть. Станом на 31.12.2012 року. Публiчне акцiонерне товариство "Завод малогабаритних
трансформаторiв" немає кредиторської заборгованостi по довгостроковим фiнансовим зобов'язанням по вiдстроченим податковим
зобов'язанням та поточної заборгованостi по фiнансовим зобов'язанням (кредитiв банкiв) Загальна сума поточної кредиторської заборгованостi
на 31 грудня 2012 р. складає 3 283 тис. грн. , у тому чiслi:- поточна заборгованiсть за товари, роботи, послуги 697, по розрахункам з одержаних
авансiв 2 363, по розрахункiв з бюджетом 34, по розрахункам зi страхування 53, по розрахункам з оплати працi 124, по розрахункам з
учасниками по дивiдендам 12.
Операцiї з пов'язаними сторонами. Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона контролює iншу, знаходиться пiд спiльним
контролем з нею, або має значний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. ПАТ " Завод малогабаритних
трансформаторiв" має вiдносини з пiдприємствами, якi належать до пов'язаних сторiн: - ТОВ "Гандбольний клуб"; - ПАТ "
Запорiжтрансформатор"; - ПАТ "Запорiзький кабельний завод"; - ПАТ "Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв ". Протягом 2012
року здiйснювалися операцiї з пов'язаними сторонами. Загальна вартiсть придбаної протягом року сировини , послуг, орендних зобов'язань,
реалiзованої готової продукцiї та непогашених залишкiв по розрахункам на 31.12.2012 року склала (тис.грн.): Реалiзацiя готової продукцiї 3
403,2 Витрати вiд оренди основних засобiв ( 618) Придбано сировини та матерiалiв (47 328,5) Придбано послуг (1 180,3) Дебiторська
заборгованiсть за готову продукцiю 260,4 Кредиторська заборгованiсть за послуги (4,9) Кредиторська заборгованiсть по розрахункам за
придбаннi матерiали, послуги (563,3)
Вiдстроченi податковi активи (тис. грн.) Витрати з податку на прибуток складаються: 2012 р. 2011 р. Податок на прибуток - поточний 209
Збiльшення вiдстрочених податкових активiв - 43 Витрати з податку на прибуток за 2012 рiк 166 Збiльшення вiдстрочених податкових
активiв за 2012 рiк пов'язано з уточненням розрахункiв вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов'язань тимчасових
рiзниць, якi пiдлягають оподаткуванню i якi сформували вiдстроченi податковi зобов'язання на початок 2012 року (переоцiнка необоротних
активiв). Iнформацiя за сегментами. Для пiдготовки iнформацiї за сегментам пiдприємство встановило прiоритетним - господарський сегмент
по виробництву трансформаторiв, а допомiжний географiчний сегмент - збутовий. Дохiд по виробництву трансформаторiв за 2012 рiк
становить понад 99 % загального розмiру доходу вiд реалiзацiї продукцiї ( товарiв, робiт, послуг). Iнформацiя за операцiйними сегментами
наведена у наступнiй таблицi (тис. грн.): показники 2012 рiк 2011 рiк За видами продукцiї: 1. Дохiд вiд реалiзацiї: 55 969; 43 158 1.1
Виробництво трансформаторiв 55 481;43 025 1.2 iншi 488;133 За географiчними збутовими сегментами: 2. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї
(товарiв,робiт, послуг) зовнiшнiм покупцям: Росiя 8 219;7 383 Україна 37 672 ; 33 321 Азербайджан 2 362; 732 Абхазiя 4 742; - Туркменiстан
2499; - Грузiя 299;580 iншi 176; 693 Власний капiтал. Зареєстрований та сплачений капiтал складає на 31 грудня 2012 року 78 719 000 штук
простих акцiй на загальну суму 789 160 грн. Чистий прибуток на одну просту акцiю складає у сумi 0,0113 грн.
Генеральний директор

________

Зима Алiна Володимирiвна
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за ЄДРПОУ

13604900
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ЗАПОРIЗЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

д/н
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за СПОДУ
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ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОДВИГУНIВ, ГЕНЕРАТОРIВ I

за КВЕД

01

8784

27.11

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

V

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2012 р.
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1

Код рядка
2

За звітний період

За попередній період

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

63504

Податок на додану вартість

015

( 7535 )

( -- )

--

Акцизний збір

020
025

( -- )

( -- )

( -- )

( -- )

Інші вирахування з доходу

030

( -- )

( -- )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

55969

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 52175 )

-( -- )

Валовий:
Прибуток

050

Збиток

055

3794
( -- )

-( -- )

Інші операційні доходи

060

221

--

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської
продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

--

--

Адміністративні витрати

070

( 1450 )

( -- )

Витрати на збут

080

( 1633 )

( -- )

Інші операційні витрати
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської

090

( 97 )

( -- )

091

( -- )

( -- )

Фінансові результати від операційної діяльності:
Прибуток

100

835

Збиток

105

( -- )

Дохід від участі в капіталі

110

--

Інші фінансові доходи

120

190

--

Інші доходи

130

36

--

Фінансові витрати

140

( -- )

( -- )

Втрати від участі в капіталі

150

( -- )

( -- )

Інші витрати

160

(3)

( -- )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

( -- )

( -- )

-( -- )
--

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
Прибуток

170

Збиток

175

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки
необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки
необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

1058
( -- )
--

( -- )

-( -- )
--

( -- )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

( 166 )
--

( -- )
--

Фінансові результати від звичайної діяльності:
Прибуток

190

892

Збиток

195

( -- )

-( -- )

Надзвичайні:
Доходи

200

Витрати

205

( -- )

( -- )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( -- )

( -- )

Частка меншості

215

--

---

--

--

Чистий:
Прибуток

220

892

Збиток

225

( -- )

Забезпечення матеріального заохочення

226

--

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою

131

--

( -- )
--

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника

Код рядка

1

За звітний період

За попередній період

3

4

Матеріальні затрати

2
230

42785

--

Витрати на оплату праці

240

4146

--

Відрахування на соціальні заходи

250

1554

--

Амортизація

260

314

--

Інші операційні витрати

270

3620

--

Разом

280

52419

--

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код рядка

1

За звітний період

За попередній період

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2
300

78916000

--

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

78916000

--

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

0.01130000

--

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

0.01130000

Дивіденди на одну просту акцію

340

--

---

Згiдно вимогам П(С)БО 15, МСБО 18 "Дохiд", на пiдприємствi дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, iнших активiв) визнається в
разi наявностi всiх наведених нижче умов:
" покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю (товар, iнший актив);
" пiдприємство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами, iншими активами);
" сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена;
" є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод пiдприємства, а витрати, пов'язанi з цiєю операцiєю,
можуть бути достовiрно визначенi.
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:
2012 рiк
Трансформатори
55 479
Запаснi частини та iнша продукцiя
488
Роботи та послуги
2
__________________________________________________________________________________
Всього доходiв вiд реалiзацiї
55 969

У статтi "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - витрати сформованi згiдно вимог П(С)БО 16 "Витрати" 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 2012 рiк наведено в наступних таблицях:
" Iншi операцiйнi доходи" :

тис. грн.

вiд реалiзацiї iноземної валюти, чиста сума
218
вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв, чиста сума
3
______________________________________________________________________________

Всього:

221

" Iншi операцiйнi витрати" :

тис. грн.

збиток вiд операцiйних курсових рiзниць, чиста сума
( 20 )
збиток вiд признаних штрафiв, пенi, чиста сума
(5)
збиток вiд iншої операцiйної дiяльностi, чиста сума
( 71 594 )
__________________________________________________________________________________
Всього:
( 96 420 )

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 пiдроздiла, що займається
збутом продукцiї, рекламу, тощо ).
Стаття "Iншi фiнансовi доходи" мiстить доходи:
2012 рiк
" вiдсотки на залишки на поточних i депозитних рахунках
191
_______________________________________________________________________________
Всього:
191

Стаття "Iншi витрати" вiдображає чисту суму вiд списання необоротних активiв

Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi розраховується згiдно вимог П(С)БО 17 "Податок на прибуток" та МСБО 12 "Податки на
прибуток".
Витрати по податку на прибуток включають:
2012 рiк
____________________________________________________________________________________
Податок на прибуток - поточний
(209)
Збiльшення вiдстрочених податкових активiв
43
____________________________________________________________________________________
Витрати з податку на прибуток за рiк:
166
Податок на прибуток розраховувався згiдно українського податкового законодавства зi ставкою 21%
Генеральний директор

__________

Зима Алiна Володимирiвна

Головний бухгалтер

__________

Лiтус Олена Валерiївна

Коди
Підприємство___________________________________________________________

Дата (рік, місяць, число)

2013

за ЄДРПОУ
Територія______________________________________________________________

за КОАТУУ

Организаційно-правова форма господарювання ____________________________

за КОПФГ

Вид економічної діяльності________________________________________________

за КВЕД

01

01

13604900

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

V

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ про рух грошових коштів за 2012 рік
Форма № 3

Код за ДКУД

Стаття

Код

1

2

1801004
За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

3

4

21794

24091

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

Погашення векселів одержаних

015

Покупців і замовників авансів

020

39273

Повернення авансів

030

245

2

Установ банків відсотків за поточними рахунками

035

191

24

Бюджету податку на додану вартість

040

1292

2505

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

70

76

Отримання субсидій, дотацій

050

--

--

Цільового фінансування

060

--

--

Боржників неустойки (штрафів, пені)

070

--

--

Інші надходження

080

--

15883

-30371

15

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

090

6949

10661

Авансів

095

51941

37391

Повернення авансів

100

24

236

Працівникам

105

3411

3019

Витрат на відрядження

110

21

17

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

--

Зобов'язань з податку на прибуток

120

320

230

Відрахувань на соціальні заходи

125

1699

1482
559

--

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

130

631

Цільових внесків

140

--

Інші витрачання

145

16145

--

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

-2393

3434

Рух коштів від надзвичайних подій

160

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій

--2393

55

-3434

180

--

--

необоротних активів

190

--

--

майнових комплексів

200

--

--

Отримані:
відсотки

210

--

--

220

--

--

Інші надходження

230

--

--

Придбання:
фінансових інвестицій

240

--

--

дивіденди

необоротних активів

250

259

705

майнових комплексів

260

--

--

1

2

3

4

Інші платежі

270

--

--

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-259

-705

Рух коштів від надзвичайних подій

290

--

--

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-259

-705

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу

310

--

--

Отримані позики

320

--

--

Інші надходження

330

--

--

Погашення позик

340

--

Сплачені дивіденди

350

--

--

Інші платежі

360

--

--

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

--

-60

Рух коштів від надзвичайних подій

380

--

--

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

Чистий рух коштів за звітний період

400

-2652

2669

Залишок коштів на початок року

410

5528

2997

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

-74

-138

Залишок коштів на кінець року

430

2802

5528

60

--

-60

Звiт про рух грошових коштiв складений згiдно П(С)БО 4 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 установ банкiв вiдсоткiв за поточними
рахунками" вiдображенi
суми вiдсоткiв на залишки на поточних та рахунках депозитних у
сумi 191 тис.грн.,
У статтi "Iншi надходження" вiдображено надходження грошових
коштiв в результатi реалiзацiї iноземної валюти в т. ч. :
2012 рiк
вiд реалiзацiї росiйських рублiв

-

вiд реалiзацiї долларiв США

-

вiд реалiзацiї ЕВРО

11 793 тис.грн
4 056 тис.грн

-

30 тис.грн

У статтi " Iншi витрачання" вiдображенi собiвартiсть реалiзованої
iноземної валюти в т.ч.:
2012 рiк
рублiв
долларiв США
тис.грн
ЕВРО
тис.грн

росiйських
11 650 тис.грн.

-

4 010
29

Перераховано завдаток для участi в торгах ПАТ "ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО",
згiдно Договору про забезпечення пропозицiї конкурсних торгiв
(завдаток) вiд 20.12.2012р. в сумi
398 тис.грн.
Роздiл III "Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi"
Стаття "Погашення позик" складається з виплати коштiв для
погашення боргових зобов'язань у сумi 60 тис.грн.:

2012 рiк
в гривнях
60 тис.грн.

2011 рiк
-

Залишок коштiв на кiнець року

складається:

грошовi кошти у касi
тис.грн.
залишок коштiв на поточних рахунках у сумi
802 тис.грн.
0

Генеральний директор

__________

Зима Алiна Володимирiвна

Головний бухгалтер

__________

Лiтус Олена Валерiївна

2

Коди
Дата (рік, місяць, число)

Підприємство___________________________________________________________
Публічне акціонерне товариство "Завод малогабаритних
трансформаторів"

за ЄДРПОУ

Територія______________________________________________________________
ЗАПОРIЗЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

Орган державного управління_____________________________________________

за СПОДУ

Организаційно-правова форма господарювання _____________________________

за КОПФГ

2013

01

01

13604900
д/н
8784

Вид економічної діяльності________________________________________________
ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОДВИГУНIВ, ГЕНЕРАТОРIВ I
за КВЕД
27.11
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за рік 2012
Форма № 4

Стаття

Код Статутний
капітал

ДодаткоІнший
Нерозподіле Неоплачений Вилучений
вий
додатко- Резервний
ний
капітал
капітал
капітал
вкладений вий капітал
прибуток
капітал
5

6

7

8

9

10

Разом

2

Залишок на
початок року

010

789

--

--

--

197

14148

--

--

020

--

--

--

1974

--

-1904

--

--

030

--

--

--

--

--

--

--

--

--

040

--

--

--

--

--

--

--

--

--

789

--

--

1974

197

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

070

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Дооцінка
незавершеного
будівництва

080

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Уцінка
незавершеного
будівництва

090

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Дооцінка
нематеріальних
активів

100

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Уцінка
нематеріальних
активів

110

--

--

--

--

--

--

--

--

--

120

--

--

--

-214

--

--

--

--

-214

130

--

--

--

--

--

892

--

--

892

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Виправлення
помилок

4

1801005

1

Коригування: Зміна
облікової політики

3

Пайовий
капітал

Код за ДКУД

11

15134

70

Інші зміни
Скоригований
залишок на початок
050
року
Переоцінка активів:
Дооцінка основних
060
засобів

Уцінка основних
засобів

Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період

Розподіл прибутку:
Виплати власникам 140
(дивіденди)

12244

15204

1

2

Спрямування
прибутку до
150
статутного капіталу

3

4

5

6

7

8

9

10

11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Відрахування до
Резервного капіталу 160

--

--

--

--

--

--

--

--

--

170

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Внески учасників:
Внески до капіталу 180

--

--

--

--

--

--

--

--

--

190

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення
капіталу: Викуп
акцій (часток)

210

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

220

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

230

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення частки в
240
капіталі

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни в
капіталі: Списання 260
невідшкодованих
збитків

--

--

--

--

--

--

--

--

--

270

--

--

--

--

--

--

--

--

--

280

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Разом змін в
капіталі

290

--

--

--

-214

--

892

--

--

678

Залишок на кінець
року

300

789

--

--

1760

197

13136

--

--

15882

Погашення
заборгованості з
капіталу

Зменшення
номінальної
вартості акцій

Безкоштовно
отримані активи

Звiт "Про змiни у власному капiталi " складений згiдно з П(С)БО № 5.
В примiтках до нього розкривається iнформацiя про призначення i використання кожного елементу власного капiталу.
Станом на 31 грудня 2012 та 2011 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 15 882 тис.грн., у тому числi:
- Статутний капiтал - 789 тисяч гривень
-

Iнший додатковий капiтал - 1 760 тисяч гривень, який складається з :

"

гiперiнфляцiї статутного капiталу - 1 228 тисяч гривень,

"

резерву переоцiнки основних засобiв - 532 тисяч гривень, який зменшився на амортизацiю резерву переоцiнки.

На кiнець 2011 року iншого додаткового капiталу не було; на початок 2012 року iнший додатковий капiтал збiльшився на 1 974 тисяч гривень
за рахунок:
" 1 228 - гiперiнфляцiя статутного капiталу МСБО 29 (зменшення нерозподiленого прибутку) ;
" 746 - резерв переоцiнки основних засобiв
-

Резервний капiтал у сумi 197 тисяч гривень

- Нерозподiлений прибуток у сумi 13 136 тисяч гривень, який на кiнець звiтного перiоду
збiльшився на 892 тисячi гривень, що вiдповiдає чистому прибутку за 2012 рiк. Залишок нерозподiленого прибутку, який на кiнець 2011 року
становив 14 148 тисяч гривень, на початок 2012 року зменшився за рахунок змiни облiкової полiтики згiдно Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №13332-VI вiд 12.05.2011 року , який зобов'язав публiчнi акцiонернi товариства
складати фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами в сумi 1 904 тисяч гривень,
" (1 228) - гiперiнфляцiя статутного капiталу МСБО 29 (збiльшення iншого додаткового капiталу) ;
"
(5) - проведення переоцiнки основних засобiв, МСБО 16 ;
"
(331) - нараховано резерв по невикористаних вiдпустках минулих перiодiв, МСБО 37;
"
(292) - нараховано резерв по пенсiйному зобов'язанню минулих перiодiв, МСБО 37;
"
(60) - нараховано резерв пiд зобов'язання по гарантiйним ремонтам, МСБО 37;
"
12 - вiдображено згорнуто списання на прибуток коригування вiдстрочених податкових зобов'язань та вiдстрочених податкових активiв
по операцiям згiдно МСБО.

Генеральний директор

_______

Зима Алiна Володимирiвна

Головний бухгалтер

_______

Лiтус Олена Валерiївна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності

