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Титульний аркуш звіту 

 
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 Аліна Володимирівна 
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові керівника) 
 
                                                     МП 
 
 
 
                                              
Дата 26.04.2011 
 
 
 
Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік 
 
 
 
1. Загальні відомості 
 
1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Завод малогабаритних 

трансформаторів" 
1.2. Організаційно-правова форма 
емітента 

Публічне акцiонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13604900 
1.4. Місцезнаходження емітента 69600, Запорізька область, Ленінський, м. Запоріжжя, 

Дніпропетровське шосе,3 
1.5.Міжміський код, телефон, факс (061) 2248161,(061) 2126731  
1.6. Електронна поштова адреса емітента  Tatyana.Pashinina@mgt.com.ua.  
 
 
 
 
2. Данні про дату та місце оприлюднення річної інформації 
 
 
 
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2011 
 
 
2.2. Річна інформація опублікована у 
 
Відомості ДКЦПФР, №79 28.04.2011 
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці Інтернет  д/н  
(адреса сторінки) (дата) 
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Зміст 

 
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента:  

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X 

б) інформація про державну реєстрацію емітента; X 

в) банки, що обслуговують емітента; X 

г) основні види діяльності; X 

г') інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;   

д) відомості шодо належності підприємства 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). 

X 

3. Інформація про чисельність працівників і оплату їх праці. X 

4. Інформація про посадових осіб емітента:  

а)  інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X 

б)  інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X 

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

6. Інформація про загальні збори  акціонерів. X 

7. Інформація про дивіденди. X 

8. Інформація  про юридичних осіб, послугами яких користується емітент. X 

9. Відомості про цінні папери емітента:  

а)  інформація про випуски акцій емітента; X 

б)  інформація про облігації емітента;   

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;   

г) інформація про похідні цінні папери    

г')  інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;   

д)  інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.   

10. Опис бізнесу. X 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:   

а)  інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X 

б)  інформація щодо вартості чистих активів емітента; X 

в)  інформація про зобов'язання емітента. X 

  г)  інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   

  г')  інформація про собівартість реалізованої продукції   
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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 періоду. 

X 

14. Інформація про стан корпоративного управління.  X 

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 активі  у складі іпотечного покриття або включення 
нових іпотечних активі  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. Річна фінансова звітність.  X 

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний  період (для 
акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).  

X 

27. Аудиторський висновок.  X 

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (у разі наявності).  

  

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання 
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).  

  

30. Примітки.   

Товариство протягом року не одержувало ліцензій на окремі види діяльності. Товариство не 
належить до будь-яких об’єднань підприємств. Рейтінгова  оцінка Товариства не 
визначалась. "Інформація про органи управління емітента" не заповнюють акціонерні 
товариства, згідно п.п.1.5 глави 2 розділу 5 "Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів". Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних 
видів продукції і собівартість реалізованої продукції 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. Товариство не викупало власні акції протягом 
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звітного періоду. Інформація про облігації та інші цінні папери, в т.ч. іпотечні, не надається, 
оскільки емітент випускав тільки акції. Товариство немає ФОН. Товариство не складає 
фінансову звітність у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності. У 
зв`язку з тим, що у звiтному перiодi Товариство не здійснювало випуску цiльових облiгацiй, 
виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомостi, тому Звiт про стан 
об’єкта нерухомостi не надається. 
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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 (за наявності) ПАТ "Завод МГТ" 

3.1.3. Організаційно-правова форма Публічне акцiонерне товариство 

3.1.4. Область, район Запорізька область, Ленінський 

3.1.5. Поштовий індекс 69600 

3.1.6. Населений пункт м. Запоріжжя 

3.1.7. Вулиця, будинок Дніпропетровське шосе,3 

 
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

 

3.2.1. Номер свідоцтва серія А 01 №029360 

3.2.2. Дата видачі 26.06.1995 

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Запорізької міської Ради 

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 789160.00 

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.). 789160.00 

 
3.3. Банки, що обслуговують емітента 

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

Філія "Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. 
Запоріжжя" 

3.3.2. МФО банку 313355 
3.3.3. Поточний рахунок 26005301157979 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), 
який обслуговує емітента за поточним рахунком у 
іноземній валюті 

Філія "Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. 
Запоріжжя" 

3.3.5. МФО банку 313355 
3.3.6. Поточний рахунок.  26005301157979 

 
3.4. Основні види діяльності 

 
31.10.1 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів 

 
51.87.0 Оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням 

 
51.14.0 Посередництво в торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та 

літаками 
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4. Інформація про засновників емітента та кількість і вартість акцій. 
 

Найменування юридичної особи 
засновника 

Код за 
ЄДРПОУ 
засновника 

Місцезнаходження Відсоток акцій, 
які належать 
засновнику (від 
загальної 
кількості)  

    
Держава в особі регіонального 
відділення Фонду державного 
майна в Запорізькій області 

20495280 23000, 69107, Орджонікідзевський, 
м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164 

0.000000000000 

П.І.Б. фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування 
органу, який видав паспорт 

Відсоток акцій, 
які належать 
засновнику (від 
загальної 
кількості) 

д/н  ,  ,  , д/н 0.000000000000 
 Усього: 0.000000000000 
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5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 
 
За звітний період 2010 року середньооблікова чисельність працівників облікового складу дорівнює 89 
особам,  в тому чіслі 2 осіб, працюючих за цивільно- правовими договорами. Позаштатних працівників 
та осіб, які працюють за сумісництвом немає.  Фонд оплати праці 4 млн. 745 тис.грн. Заробітна плата 
працівників зросла більше ніж на 11% відносно попереднього року  у зв`язку із підвищенням тарифних 
ставок та посадових окладів працівників у порівнянні із минулим роком. На підприємстві немає 
робітників, які б отримували заробітню плату нижче від прожиткового мінімуму. 
Кадрова програма підприємства, спрямована на забезпечення високого рівня кваліфікації її 
працівників. Стосовно навчання персоналу з охорони праці , то воно проводиться постійно згідно 
строків та вимог чинного законодавства України.  
В Обласному центрі охорони праці навчалось 5 осіб: 
- загальним питанням охорони праці - 3 особи; 
- навчання на знання правил по електробезпеки - 2 особи; 
Для забезпечення якісного виконання поставлених перед спецiалiстами завдань у 2010 роцi були 
органiзованi та проведенi навчання за темами:  
1. Основи митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  
2. Фінансова звітність.  
Проведено навчання робiтникiв за професiями:  
Намотувальник котушок трансформаторiв - 10 осіб; 
Електрозварник на автоматичних та напiвавтоматичних машинах - 12 осіб; 
Слюсар -1 особа; 
Електрогазозварник - 1 особа; 
Збиральники трансформаторів - 14 осіб; 
Переатестовано за професіями: 
Намотувальник котушок трансформаторiв - 10 осіб; 
Складальник трансформаторiв - 14 осіб; 
Електрозварник на автоматичних та напiвавтоматичних машинах -1 особа; 
Електрогазозварник - 1 особа; 
Слюсар - 1 особа; 
Ізолювальник -1 особа; 
Оператор автоматичної мережі з виготовлення гофростінок -1 особа; 
Електрозварник на автоматичних та напiвавтоматичних машинах -12 осіб; 
Стропильні роботи з управлінням ВМЗ -44 особи. 
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6. Інформація про посадових осіб емітента 
 
 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
  
6.1.1 Посада Генеральний директор 
6.1.2 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Зима Аліна Володимирівна 

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

СА №235672, 02.07.1996 Орджонікідзевським 
РВ УМВС України в Запорізькій обл. 

6.1.4.Рік народження 1967 
6.1.5. Освіта вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 11 
6.1.7. Найменування підприємства і попередня 
посада, яку займав 

ЗАТ "АМТ" 

6.1.8. Опис 
Призначена на посаду Генерального директора згідно протоколу Загальних Зборів №13 від 
29.02.2008р. Акціонер володіє кількістю акцій в статутному капіталі, яка складає 0,0008%. Непогашеної 
судимості за корисливі  та посадові злочини не має. Генеральний директор є одноособовим 
виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Генеральний 
директор керує та розпоряджається всіма справами, майном та коштами Товариства. Представляє 
Товариство у відносинах з громадянами, установами та організаціями, державними та судовими 
органами та будь-якими іншими суб’єктами; укладає договори, якщо ціна не перебільшує 20 млн. 
гривень; організовує складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства; 
розподіляє обов’язки між керівниками за функціями їх управління та іншими працівниками Товариства; 
укладає трудові договори та угоди; підписує всі документи грошового, майнового та немайнового 
характеру, звіти та баланси, листи, звернення та інше; здійснює всі інші функції, які необхідні для 
забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з законодавством, Статутом та внутрішніми 
документами Товариства. За 2010 рік Генеральний директор Зима А.В. додатково винагороди не 
отримувала. Згоду на надання інформації щодо її заробітної плати не надавала. Протягом 2010 року 
Генеральний директор Зима А.В. не обіймала будь-які посади на інших підприємствах. Загальний стаж 
роботи  складає 26  роки. Працювала інженером, заступником головного бухгалтера, бухгалтером,  
головним бухгалтером, провідним фахівцем по маркетингу, виконуючим обов’язки директора, 
директором.  
 6.1.1 Посада Голова Наглядової ради 
6.1.2 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Компанія  "GRAFTEX  LTD"  

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

487886 

6.1.4.Рік народження 0 
6.1.5. Освіта д/н 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0 
6.1.7. Найменування підприємства і попередня 
посада, яку займав 

д/н 

6.1.8. Опис 
Повноваження та обов*язки Голови Наглядової ради Товариства визначені у Статуті Товариства та 
Положенні «Про Наглядову раду Відкритого акціонерного товариства « Завод малогабаритних 
трансформаторів». Голова Наглядової ради має наступнi повноваження та  обов’язки: розподіляє 
обов’язки між членами Наглядової ради та окреслює коло їх повноважень; організовує роботу 
Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядової радою; 
координує підготовку і скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок 
денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради; представляє Наглядову 
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раду у роботі з іншими органами управління Товариства, з державними і громадськими органами, 
будь-якими підприємствами, організаціями, установами та громадянами; готує доповідь та звітує (або 
доручає звітувати іншому члену Наглядової ради) перед Загальними зборами про діяльність 
Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети 
Товариства;  підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;  
вирішує інші питання, які необхідні для організації діяльності Наглядової ради в межах її компетенції.  
Акціонер володіє кількістю акцій в статутному  капіталі 0,0001 %. Враховуючи те, що Головою 
Наглядової ради є юридична особа, то протягом 2010 року ця посадова особа винагороду, в тому числi 
у натуральнiй формi, не отримувала. У зв'язку з тим, що Головою Наглядової ради Товариства була 
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.  Протягом 2010 року Голова Нгалядової ради не 
переобирався.                                                                                                                                                                                                                   
 
 6.1.1 Посада Член Наглядової ради 
6.1.2 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Компанія  "TECHNOLUX  LTD"  

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

  516743 

6.1.4.Рік народження 0 
6.1.5. Освіта д/н 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0 
6.1.7. Найменування підприємства і попередня 
посада, яку займав 

д/н 

6.1.8. Опис 
Член Наглядової ради Товариства має наступнi повноваження  та обов’язки: діяти добросовісно та 
розумно в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти добросовісно і 
розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у 
особи на такій посаді за подібних обставин; керуватися у своїй діяльності законодавством України, 
Статутом, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті 
Загальними зборами та Наглядовою радою; брати участь у Загальних зборах та засіданнях Наглядової 
ради або завчасно повідомляти про неможливість участі у них із зазначенням причини відсутності; 
дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних з режимом обігу, безпеки та 
збереження інформації з обмеженим доступом. Зберігати комерційну таємницю та конфіденційну 
інформацію, які стали відомими у зв’язку з виконанням  своїх повноважень, та не розголошувати її 
особам, які не мають права доступу до такої інформації, а також не використовувати її у особистих 
інтересах або в інтересах третіх осіб; своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовій раді повну 
і точну інформацію, відому йому, про діяльність та фінансовий стан Товариства. Повноваження та 
обов’язки Члена Наглядової ради Товариства визначені у Статуті Товариства та Положенні «Про 
Наглядову раду Відкритого акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» має 
наступнi повноваження : виконує обов’язки секретаря Наглядової ради. за дорученням Голови 
Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових або позачергових 
засідань Наглядової ради; забезпечує Голову та інших членів Наглядової ради необхідною 
інформацією та документацією; здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та 
організовує підготовку відповідних відповідей; оформляє документи, видані Наглядовою радою та 
Головою Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим 
особам органів управління Товариства; веде протоколи засідань Наглядової ради і відповідає за 
достовірність викладених в них відомостей; інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, 
прийняті Наглядовою радою шляхом заочного або змішаного голосування.  
Акціонер володіє кількістю акцій в статутному капіталі, яка складає 0,0001%. Враховуючи те, що 
членом Наглядової ради є юридична особа, то протягом 2010 року ця посадова особа винагороду, в 
тому числi у натуральнiй формi, не отримувала. У зв'язку з тим, що членом Наглядової ради 
Товариства була 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 
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пiдприємствах, їх найменування та мiсцезнаходження не наводиться.  Протягом 2010 року член 
Нгалядової ради не переобирався.                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 6.1.1 Посада Член Наглядової ради 
6.1.2 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

ВАТ "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 д/н 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0 
6.1.7. Найменування підприємства і попередня 
посада, яку займав 

д/н 

6.1.8. Опис 
Повноваження та обов’язки Члена Наглядової ради Товариства визначені у Статуті Товариства та 
Положенні «Про Наглядову раду Відкритого акціонерного товариства «Завод малогабаритних 
трансформаторів» має наступнi повноваження та обов’язки: діяти добросовісно та розумно в інтересах 
Товариства, не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти добросовісно і розумно означає 
необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій 
посаді за подібних обставин; керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом, 
Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті Загальними 
зборами та Наглядовою радою; брати участь у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради або 
завчасно повідомляти про неможливість участі у них із зазначенням причини відсутності; 
дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних з режимом обігу, безпеки та 
збереження інформації з обмеженим доступом. Зберігати комерційну таємницю та конфіденційну 
інформацію, які стали відомими у зв’язку з виконанням своїх повноважень, та не розголошувати її 
особам, які не мають права доступу до такої інформації, а також не використовувати її у особистих 
інтересах або в інтересах третіх осіб; своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовій раді повну 
і точну інформацію, відому йому, про діяльність та фінансовий стан Товариства.  
Акціонер володіє кількістю акцій в статутному капіталі , яка складає 82,2563%. Враховуючи те, що 
членом Наглядової ради є юридична особа, то протягом 2010 року ця посадова особа винагороду, в 
тому числi у натуральнiй формi, не отримувала. У зв'язку з тим, що членом Наглядової ради 
Товариства була 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.  Протягом 2010 року член 
Нгалядової ради не переобирався. 
 6.1.1 Посада Член Наглядової ради 
6.1.2 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент",що 
діє від свого імені, але в інтересах та за 
рахунок активів Пайового закритого 
недиверсифікованого венчурного 
інвестиціонного фонду "Четвертий" ТОВ 
"Компанія з управління активами "Сварог 
Ессет Менеджмент"  

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

  33499232 

6.1.4.Рік народження 0 
6.1.5. Освіта д/н 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0 
6.1.7. Найменування підприємства і попередня 
посада, яку займав 

д/н 

6.1.8. Опис 
Положенні «Про Наглядову раду Відкритого акціонерного товариства «Завод малогабаритних 
трансформаторів»  має наступнi повноваження  та обов’язки: діяти добросовісно та розумно в 
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інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти добросовісно і розумно 
означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи 
на такій посаді за подібних обставин; керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом, 
Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті Загальними 
зборами та Наглядовою радою; брати участь у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради або 
завчасно повідомляти про неможливість участі у них із зазначенням причини відсутності; 
дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних з режимом обігу, безпеки та 
збереження інформації з обмеженим доступом. Зберігати комерційну таємницю та конфіденційну 
інформацію, які стали відомими у зв’язку з виконанням  своїх повноважень, та не розголошувати її 
особам, які не мають права доступу до такої інформації, а також не використовувати її у особистих 
інтересах або в інтересах третіх осіб; своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовій раді повну 
і точну інформацію, відому йому, про діяльність та фінансовий стан Товариства. 
Акціонер володіє кількістю акцій в статутному капіталі 0,0001%. Враховуючи те, що членом Наглядової 
ради є юридична особа, то протягом 2010 року ця посадова особа винагороду, в тому числi у 
натуральнiй формi, не отримувала. У зв'язку з тим, що членом Наглядової ради Товариства була 
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.  Протягом 2010 року член Нгалядової ради не 
переобирався. 
 6.1.1 Посада Член Наглядової ради 
6.1.2 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Компанія  "METROIMPEX  LTD"  

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

516744 

6.1.4.Рік народження 0 
6.1.5. Освіта д/н 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0 
6.1.7. Найменування підприємства і попередня 
посада, яку займав 

д/н 

6.1.8. Опис 
Повноваження та обов’язки Члена Наглядової ради Товариства визначені у Статуті Товариства та 
Положенні «Про Наглядову раду Відкритого акціонерного товариства «Завод малогабаритних 
трансформаторів»  має наступнi повноваження  та обов’язки: діяти добросовісно та розумно в 
інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти добросовісно і розумно 
означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи 
на такій посаді за подібних обставин; керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом, 
Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті Загальними 
зборами та Наглядовою радою; брати участь у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради або 
завчасно повідомляти про неможливість участі у них із зазначенням причини відсутності; 
дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних з режимом обігу, безпеки та 
збереження інформації з обмеженим доступом. Зберігати комерційну таємницю та конфіденційну 
інформацію, які стали відомими у зв’язку з виконанням  своїх повноважень, та не розголошувати її 
особам, які не мають права доступу до такої інформації, а також не використовувати її у особистих 
інтересах або в інтересах третіх осіб; своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовій раді повну 
і точну інформацію, відому йому, про діяльність та фінансовий стан Товариства. 
Акціонер володіє кількістю акцій в статутному капіталі 0,0001%. Враховуючи те, що членом Наглядової 
ради є юридична особа, то протягом 2010 року ця посадова особа винагороду, в тому числi у 
натуральнiй формi, не отримувала. У зв'язку з тим, що членом Наглядової ради Товариства була 
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.  Протягом 2010 року член Нгалядової ради не 
переобирався.   
 6.1.1 Посада Голова Ревізійної комісії 
6.1.2 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або Ніколаєнко Людмила Іванівна 
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повне найменування юридичної особи 
6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, 
дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи. 

СА №474907, 06.06.1997 Ленінським  РВ УМВС 
України в Запорізькій області 

6.1.4.Рік народження 1955 
6.1.5. Освіта вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 29 
6.1.7. Найменування підприємства і попередня 
посада, яку займав 

ВАТ "Завод МГТ". 

6.1.8. Опис 
Голова Ревiзiйної комiсiї має наступнi повноваження та обов’язки: проводити планові та позапланові 
перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;проводити перевірки щорічного звіту про 
фінансово-господарську діяльність Товариства, який подається Генеральним директором Загальним 
зборам;своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді,  та 
ініціатору проведення позапланової перевірки розглядати кошториси витрат та плани Товариства; 
надавати висновки по річних звітах та балансах з поданням їх на розгляд Наглядової ради. Без 
висновків Ревізійної комісії Загальні збори не вправі затвердити баланс; доповідати Загальним зборам 
та Наглядовій раді про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення; негайно 
інформувати Наглядову раду та Генерального директора про факти шахрайства та зловживань, які 
виявлені під час перевірок;здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і 
порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення; вимагати позачергового 
скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення 
зловживань посадових осіб органів управління Товариства;повідомляти Загальні збори або наглядову 
раду, якщо перевірка була ініційована останньою, про всі виявлені у ході перевірок чи розслідувань 
недоліки та зловживання посадових осіб Товариства. За виконання викладених обов`язкiв та 
повноважень у звiтному роцi винагорода як Головi ревiзiйної комiсiї не виплачувалася, у тому числi i в 
натуральнiй формi.  
Акціонер володіє кількістю акцій в статутному фонді, яка складає 0,0032%. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Працювала головним бухгалтером у ВАТ «Завод МГТ» 
Протягом 2010 року Голова Ревізійної комісії не переобирався.  Займає посаду головного бухгалтера 
на ВАТ «ЗТР». 
 
Згiдно п.1.8 рiшення ДКЦПФР № 1591 вiд 19.12.2006р. "Про затвердження Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" пiдприємством iнформацiя про членiв ревiзiйної комiсiї не 
наводиться. 
 6.1.1 Посада Головний бухгалтер 
6.1.2 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Лазутіна Людмила Олександрівна 

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

СВ №077893, 29.09.1999 Орджонікідзевським 
РВ УМВС України в Запорізькій обл. 

6.1.4.Рік народження 1957 
6.1.5. Освіта вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 5 
6.1.7. Найменування підприємства і попередня 
посада, яку займав 

ТОВ  "Спас-центр"  

6.1.8. Опис 
Обов’язки головного бухгалтера згiдно посадової iнструкцiї: здiйснювати, виходячи iз чинного 
законодавства, органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства й 
контроль за ощадливим 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 основних коштiв, своєчасне вiдбиття на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, 
пов’язаних з їхнiм рухом, облiк витрат виробництва, комерцiйної дiяльностi, виконання своєчасне 
вiдбиття на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов’язаних з їхнiм рухом, облiк витрат 
виробництва, комерцiйної дiяльностi, виконання  кошторисiв видаткiв, реалiзацiї продукцiї, виконання 
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робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, 
розрахункових i кредитних операцiй; контролювати законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть 
оформлення господарських операцiй, складання економiчно обрунтованих звiтних iз працiвниками 
пiдприємства, правильнiсть нарахування й своєчаснiсть перерахування податкiв, платежiв i зборiв у 
державний бюджет i державнi цiльовi фонди, погашення у встановлений термiн; керувати 
працiвниками бухгалтерiї, розробляти їхнi посадовi iнструкцiї. За 2010 рік згоду на надання інформації 
щодо ії зароботної плати не надавала. 
  Протягом 2010  року відбулися зміни у персональному складі органу посади головного бухгалтера 
Товариства. 
З 12.08.2010 року звільнено Головного бухгалтера Губу Надію Анатоліївну, яка працювала в 
Товаристві на посаді Головного бухгалтера з 01.12.2008 року, Не володіла часткою в статутному 
капіталі Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мала. З 13.08.2010 
року призначено виконуючою обов’язки Головного бухгалтера Лазутіну Людмилу Олександрівну на 
невизначений термін до звільнення. Загальний стаж трудової діяльності 30 років. Працювала головним 
бухгалтером 5 років.  Не володіє часткою акцій в статутному капіталі. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Виконувала функції головного бухгалтера до 31.12.2010р., згоду 
на надання інформації щодо ії заробітної плати не надавала. 
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 6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 
Посада Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 
особи або повне 

Паспортні дані 
фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, 

Дата 
внесенн
я до 

Кіль-
кість 
акцій 

Від загаль-
ної кіль-
кості акцій 

Кількість за видами акцій 

      Прості 
іменні 

Прості 
на 
пред’явн
ика 

Привілейо
вані іменні 

Привілей
овані на 
пред’явн
ика 

Генеральний 
директор 

Зима Аліна 
Володимирівна 

СА №235672, 
02.07.1996 
Орджонікідзевським 
РВ УМВС України в 
Запорізькій обл.  

д/н 650 0.00080000
000 

650 0 0 0 

Голова 
Наглядової 
ради 

Компанія  
"GRAFTEX  LTD" 

487886 д/н 54 0.00010000
000 

54 0 0 0 

Член 
Наглядової 
ради 

Компанія  
"TECHNOLUX  
LTD" 

    516743 д/н 64 0.00010000
000 

64 0 0 0 

Член 
Наглядової 
ради 

ВАТ "ЗТР"     00213428 д/н 6491339
3 

82.2563000
0000 

6491339
3 

0 0 0 

Член 
Наглядової 
ради 

ТОВ "КУА "Сварог 
Ессет 
Менеджмент",що 
діє від свого імені, 
але в інтересах та 
за рахунок активів 
Пайового закритого 
недиверсифіковано
го венчурного 
інвестиціонного 
фонду "Четвертий" 
ТОВ "Компанія з 
управління 
активами "Сварог 
Ессет 
Менеджмент" 

  33499232 д/н 10000 0.01270000
000 

10000 0 0 0 

Член Компанія    516744 д/н 65 0.00010000 65 0 0 0 



Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал. 
 

15 

Наглядової 
ради 

"METROIMPEX  
LTD" 

000 

Голова 
Ревізійної 
комісії 

Ніколаєнко 
Людмила Іванівна 

СА №474907, 
06.06.1997 Ленінським  
РВ УМВС України в 
Запорізькій області  

д/н 2250 0.00320000
000 

2250 0 0 0 

Головний 
бухгалтер 

Лазутіна Людмила 
Олександрівна 

 
СВ 3077893, 
29.09.1999 
Ордонікідзевським РВ 
УМВС України в 
Запорізькій одласті 

д/н 0 0.00000000
000 

0 0 0 0 

 
Усього: 6492647

6. 
82.2733
0000000
. 

6492647
6. 

0. 0. 0. 
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7. Інформація про осіб, що володіють 10% та більше акцій емітента 

 
 

Найменування юридичної 
особи 

Код за 
ЄДРПОУ 

Місцезнаходження Дата 
внесення 
до реєстру 

Кількіст
ь акцій 
(штук) 

Від 
загаль-ної 
кілько-
сті(%) 

Кількість акцій за видами 

      прості 
іменні 

прості 
на 
пред-ка 

привіле
йо-вані 
іменні 

привіле
й-ні на 
пред-ка 

ВАТ "ЗТР" 00213428 69600, м. Запоріжжя, 
Дніпропетровське шосе, 
3 

23.01.2003 6491339
3 

82.256300
0 

6491339
3 

0 0 0 

 прості 
іменні 

прості 
на 
пред-ка 

привіле
йовані 
іменні 

привіле
й-ні на 
пред-ка 

Не має фізичних осіб , що 
володіють 10% та більше акцій 
емітента 

 ,  ,  , д/н 23.01.2003 0 0.0000000
0000 

0 0 0 0 

Усього: 6491339
3 

82.256300
0 

6491339
3 

0 0 0 
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8. Інформація про загальні збори акціонерів 
 Вид загальних зборів чергові позачергові 
 X   
Дата проведення 14.04.2010 
Кворум зборів 82.2900000 
Опис 1. Звіт Генерального директора про результати роботи Товариства за 2009 рік та 

затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2010 рік. 
2. Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2009 рік та загальний стан 
Товариства. 
3. Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2009 рік. 
4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2009 рік, Звіту про 
виконання планів Товариства на 2009 рік та Балансу Товариства за 2009 рік. 
5. Затверження порядку розподілу прибутку за 2009 рік, термінів і порядку 
виплати частини прибутку (дивідендів). 
6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством 
протягом 2010 року. 
Були прийняті наступні рішення: 
  1.Прийняти до відома Звіт Генерального директора про результати роботи 
Товариства за 2009 рік та затвердити основні напрямки діяльності і плани 
Товариства на 2010 рік. 
  2.Затвердити Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2009 рік та загальний 
стан Товариства 
  3.Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2009 рік. 
  4.Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2009 рік, Звіт про 
виконання планів Товариства за 2009 рік та Баланс Товариства за 2009 рік. 
  5.Чистий прибуток у розмірі 1017 000 (Один  мільйон сімнадцять тисяч) гривень, 
отриманий Товариством за підсумками   2009 року, направити на поповнення 
оборотних коштів.  
Нарахування та виплату акціонерам Товариства дивідендів за підсумками 2009 
року не здійснювати. 
6.Попередньо схвалити укладання Товариством протягом другого – четвертого 
кварталів 2010 року наступних цивільно-правових правочинів:  
- договорів купівлі-продажу (постачання)  для придбання майна з метою 
здійснення виробничо-господарської діяльності Товариства, а також договорів 
купівлі-продажу (постачання) продукції, що виробляється;  
- кредитних та інших договорів, які  регламентують кредитні взаємовідносини 
ВАТ «Завод МГТ» з банками або іншими фінансовими установами, договорів 
застави, зокрема іпотечних, договорів забезпечення кредитних ліній, на 
відкриття/виставляння гарантій/акредитивів, розміщення депозитів.  
Сума таких правочинів не повинна перевищувати 30 000 000,00 (тридцять 
мільйонів) гривень по кожному правочину. 
Вищезгадані цивільно-правові правочини виконавчий орган Товариства укладає 
за наявності рішення Наглядової ради про їх укладення. 
 

  Вид загальних зборів чергові позачергові 
 X   
Дата проведення 06.04.2011 
Кворум зборів 82.3700000 
Опис 1. Звіт генерального директора про результати роботи Товариства за 2010 рік та 

затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2011 рік. 
2. Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік та загальний стан 
Товариства. 
3. Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік. 
4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2010 рік, Звіту про 
виконання планів Товариства на 2010 рік та Балансу Товариства за 2010 рік.  
5. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік, термінів і порядку 
виплати частини прибутку (дивідендів). 
6. Визначення типу Товариства та затвердження статуту у новій редакції. 
7. Затвердження положення про Загальні збори Товариства у новій редакції. 
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8. Затвердження положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції. 
9. Затвердження положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції. 
10. Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження 
умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення 
особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства. 
11. Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження 
умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення 
особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства. 
Були прийняті наступні рішення : 
  1.Прийняти до відома Звіт Генерального директора про результати роботи 
Товариства за 2010 рік та затвердити основні напрямки діяльності і плани 
Товариства на 2011 рік. 
  2.Затвердити Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік та загальний 
стан Товариства 
  3.Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік. 
  4.Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2010 рік, Звіт про 
виконання планів Товариства за 2010 рік та Баланс Товариства за 2010 рік. 
  5.У зв’язку із тим, що за результатами діяльності Товариства у 2010 році 
отримано збиток у розмірі 267 000,00 (двісті шістдесят сім тисяч) гривень, 
нарахування і виплату акціонерам Товариства дивідендів за підсумками його 
роботи за  2010 рік не здійснювати. 
Збиток, отриманий за результатами роботи в 2010 році, у сумі 267 000,00 (двісті 
шістдесят сім тисяч) гривень покрити за рахунок прибутку 2011 року. 
 6.Визначити Товариство за типом як публічне акціонерне товариство. 
Затвердити статут Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних 
трансформаторів» у новій редакції. 
Уповноважити Голову Зборів Зиму Аліну Володимирівну та Секретаря Зборів 
Пашиніну Тамару Олексіївну на підписання нової редакції статуту Товариства. 
Уповноважити виконавчий орган Товариства на здійснення усіх встановлених 
чинним законодавством заходів, пов`язаних із проведенням державної 
реєстрації статуту у новій редакції. 
 7.Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного 
акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» у новій 
редакції. 
Уповноважити Голову Зборів Зиму Аліну Володимирівну та Секретаря Зборів 
Пашиніну Тамару Олексіївну на підписання нової редакції Положення «Про 
Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод 
малогабаритних трансформаторів». 
8.Затвердити Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного 
товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» у новій редакції. 
Уповноважити Голову Зборів Зиму Аліну Володимирівну та Секретаря Зборів 
Пашиніну Тамару Олексіївну на підписання нової редакції Положення «Про 
Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних 
трансформаторів». 
9.Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного 
товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» у новій редакції. 
Уповноважити Голову Зборів Зиму Аліну Володимирівну та Секретаря Зборів 
Пашиніну Тамару Олексіївну на підписання нової редакції Положення «Про 
Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних 
трансформаторів». 
10. Відкликано Наглядову раду Товариства у наступному складі: 
1. Компанію «CRAFTEX LTD.», представлену уповноваженою особою. 
2. Компанію «TECHNOLUX LTD.», представлену уповноваженою особою. 
3. Компанію «METROIMPEX LTD.», представлену уповноваженою особою. 
4. Відкрите акціонерне товариство «Запоріжтрансформатор», представлене 
уповноваженою особою. 
5. Товариство з обмеженою відповідальністю  «Компанія з управління активами 
«Сварог Ессет Менеджмент», що діє від свого імені, але в інтересах та за 
рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного 
інвестиційного фонду «Четвертий» Товариства з обмеженою відповідальністю 
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«Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 
233177), представлене уповноваженою особою. 
«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження 
умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення 
особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»: 
Обрано членами Наглядової ради Товариства є: 
1. Відкрите акціонерне товариство «Запоріжтрансформатор» - акціонер 
Товариства. 
2. Компанія «Трегорі Холдінгс Лімітед» / «Tregory Holdings Limited» - акціонер 
Товариства. 
3. Компанія «Енерджі Стандард Індастріз Лімітед» / «Energy Standard Industries 
Limited» - акціонер Товариства. 
У зв’язку із обранням членами Наглядової ради юридичних осіб – акціонерів не 
затверджувати умови договору на здійснення повноважень у Наглядовій раді 
Товариства. 
11.Відкликати Ревізійну комісію Товариства у наступному складі: 
1. Ніколаєнко Людмилу Іванівну. 
2. Ткачука Юрія Петровича. 
3. Линду Світлану Іванівну. 
Обрано членами Ревізійної комісії Товариства є: 
1. Ткачук Юрій Петрович. 
2. Герасіменко Ганна Станіславівна. 
3. Линда Світлана Іванівна. 
Затвердити згідно з проектом умови договору, який буде укладатися між 
Публічним акціонерним товариством «Завод малогабаритних трансформаторів» 
та членами Ревізійної комісії Товариства – фізичними особами, та встановити 
розмір винагороди, визначений в проекті договору. 
Призначити Генерального директора Товариства Зиму Аліну Володимирівну 
уповноваженою особою на підписання договорів з боку Товариства. 
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9.Інформація про дивіденди 
 

  
Найменування показника  

За звітний період За період, що передував звітному 
 за простими 

акціями 
за привілейо-
ваними  акціями 

за простими 
акціями 

за привілейо-
ваними  акціями 

Сума нарахованих 
дивідендів, грн 

0.000 0.000 0.000 0.000 

Нараховано дивідендів на 
одну акцію,грн 

0.000 0.000 0.000 0.000 

Сума виплачених 
дивідендів, грн. 

0.000 0.000 0.000 0.000 

Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів  

д/н д/н д/н д/н 

Дата виплати дивідендів  д/н д/н д/н д/н 
Опис  На чергових загальних зборах 14.04.2010 року рішення про виплату 

дивідендів не приймалось. Чистий прибуток у розмірі 1017 000 (Один  
мільйон сімнадцять тисяч) гривень, отриманий Товариством за 
підсумками   2009 року, направити на поповнення оборотних коштів.  
Нарахування та виплату акціонерам Товариства дивідендів за 
підсумками 2009 року не здійснювати. 
На чергових загальних зборах 06.04.2011р. рішення про виплату 
дивідендів не приймалось.  У зв’язку із тим, що за результатами 
діяльності Товариства у 2010 році отримано збиток у розмірі 267 000,00 
(двісті шістдесят сім тисяч) гривень, нарахування і виплату акціонерам 
Товариства дивідендів за підсумками його роботи за  2010 рік не 
здійснювати. 
Збиток, отриманий за результатами роботи в 2010 році, у сумі 267 
000,00 (двісті шістдесят сім тисяч) гривень покрити за рахунок прибутку 
2011 року. 
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 10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
 

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

Зберігач ТОВ "Гудвіл Брок"  

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23740981 
Місцезнаходження 69600, Запорізька область Орджонікідзевський м. 

Запоріжжя, бул.Центральний , 21 
Номер ліцензії або іншого документу на 
цей вид діяльності  

362049 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документу 31.07.2007 
Міжміський код та телефон   0612 2137908 
Факс   0612 1377908 
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну 

депозитарну дiяльнiсть зберігача 
Опис Зберігач ТОВ "Гудвіл Брок" має дозвіл №362049 від 

31.07.2007р. 
 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізичної 
особи 

ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"  

Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 
Місцезнаходження 04107, Київська область   м.Київ, вул.Тропініна, буд. 7-Г 
Номер ліцензії або іншого документу на 
цей вид діяльності  

АВ 498004 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документу 19.11.2009 
Міжміський код та телефон 0445854240 
Факс 0445854240 
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну 

депозитарну дiяльнiсть депозитарiю 
Опис Товариство отримувало депозитарні послуги від 

Депозитарія  ВАТ "Межрегіональний фондовий союз" 
згідно договору про обслуговування еміссії цінних 
паперів №Е-74/99 від 18.06.1999р.В жовтні 2009 року 
Товариство отримало лист від Депозитарія, в якому 
повідомлялось, що з 12 жовтня 2009 року Відкрите 
акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій 
цінних паперів» (ВДЦП) (ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ 35917889) приймає на себе права та 
обов’язки (у порядку правонаступництва) щодо 
здійснення обслуговування клієнтів Відкритого 
акціонерного товариства «Міжрегіональний фондовий 
союз» (МФС) (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
24917996). 
Підставою для правонаступництва є договір оренди 
цілісного майнового комплексу, який укладений між 
МФС та ВДЦП у відповідності до норм цивільного 
законодавства та Закону України «Про оренду 
державного та комунального майна» (згідно з умовами 
вказаного договору оренда цілісного майнового 
комплексу регулюється положеннями Закону України 
«Про оренду державного та комунального майна»). 
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Відповідно до ст.15 вказаного Закону орендар стає 
правонаступником прав та обов`язків підприємства 
відповідно до договору оренди. 
 
У зв’язку з вказаним з 12.10.2009р. виконавцем усіх 
депозитарних послуг є депозитарій ВДЦП, і всі 
розпорядження на виконання депозитарних операцій, 
звітні документи за результатами виконання 
депозитарних операцій приймаються / видаються 
виключно у ВДЦП згідно внутрішніх документів ВДЦП 
за адресою: 04107, Київ, вул. Тропініна, 7-Г, тел. (044) 
5854240. 
 
Відкрите акціонерне товариство «Всеукраїнський 
депозитарій цінних паперів» (ВДЦП)  (ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 35917889) здійснює діяльність на 
підставі ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку - депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію 
цінних паперів АВ 470611, яка видана ДКЦПФР 
27.05.2009р., на підставі рішення №519 від 
27.05.2009р., та ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку - депозитарної 
діяльності, а саме розрахунково-клірингової діяльності 
АВ 470629, яка видана ДКЦПФР 03.06.2009р., на 
підставі рішення №546 від 03.06.2009р. 
 
   
 

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

ВАТ "ЗТР"  

Організаційно-правова форма Вiдкрите акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00213428 
Місцезнаходження 69600, Запорізька область Ленінський м. Запоріжжя, 

Дніпропетровське шосе, 3 
Номер ліцензії або іншого документу на 
цей вид діяльності  

д/н 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого документу д/н 
Міжміський код та телефон 0612703248 
Факс 0612703083 
Вид діяльності Юридична особа, яка надає юридичні послуги емітенту 
Опис Товариство отримувало консультаційні послуги із 

економічно-правових, фінансових та виробничих 
питань від ВАТ "Запоріжтрансформатор" згідно 
договору про надання консультаційних послуг 
№PDG000067 від 01 грудня 2009 року. 

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

СПД-фізична особа Педак Валентина Федотівна 

Організаційно-правова форма  
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 1695305585 
Місцезнаходження 69032, Запорізька область Ленінський м. Запоріжжя, 

вул.Рекордна 11/2 
Номер ліцензії або іншого документу на 
цей вид діяльності  

Свідоцтво №4016 

Назва державного органу, що видав Аудиторська палата України 
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ліцензію або інший документ 
Дата видачі ліцензії або іншого документу 21.06.2007 
Міжміський код та телефон 061 2364321 
Факс 061 2120360 
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi 

послуги емiтенту 
Опис Аудитор Педак В.Ф. має Свiдоцтво № 4016 про 

внесення в Реєстр суб`єктiв аудиторської діяльності, 
видане рiшенням Аудиторської палати України вiд  
21.06.2007р. за № 179/7, та Сертифікат аудитора 
№005557, виданий 30.10.2003р. 
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11.1 Інформація про випуски акцій 
Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 
про 
реєстрацію 

Найменування 
органу, що 
зареєстрував 
емісію 

Міжнародний 
ідентифікаційний 
номер 

Тип 
цінного 
папера 

Форма існування 
та форма випуску 

Номінальна 
вартість 
(грн.) 

Кіль-кість  
акцій 
(штук) 

Загальна 
номінальна 
вартість 

Частка у 
статутному 
капіталі(%) 

23.01.2003 28/1/03 ДКЦПФР д/н  бездокументарна, 
іменні 

0.010 78916000 789160.000 100.0000000 

Примітки Протягом 2010 року цiнних паперiв, емiтентом яких є ВАТ "Завод МГТ", якi б перебували у лiстингу, немає. 
На органiзацiйно-оформлених ринках акцiї Товариства не обертаються. Цiннi папери Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринки 
не торгуються.  
Даннi про продаж цiнних паперiв ВАТ "Завод МГТ" на вторинних неорганiзованих ринках у Товариства вiдсутнi. 
ВАТ "Завод МГТ" планує пройти процедуру лiстингу цiнних паперiв та заявити їх на одну їз бiрж України. 
 
Протягом 2010 року Товариство не проводило додаткової емiсiї акцiй. 
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12. Опис бізнесу 
 

 Важливі події розвитку 
Стисла історія підприємства, важливі події його розвитку 
ВАТ "Завод МГТ" - акцiонерне товариство з виробництва 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 1991 року Ленiнською народною Радою м. Запорiжжя було зареєстроване мале 
державне пiдприємство "Завод 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. 

В червнi 1995 року державне пiдприємство "Завод МГТ" у процесi приватизацiї було 
перетворене у вiдкрите акцiонерне товариство "Завод МГТ". 

              За 20 років плідної праці, інноваційних рішень, маневреності, гнучкості і якості у 
виконанні вимог замовника підприємству вдалося закріпити свої позиції на ринку, сформувати 
репутацію надійного виробника в своєму сегменті. «Завод МГТ» написав свою історію завдяки 
високоякісної продукції, професійного колективу, вкладу підприємства у розвиток 
трансформаторобудування.  

   
 

Інформація про організаційну структуру емітента 
У 1998 році відбулися перші Загальні збори акціонерів на яких було затверджено Статут ВАТ 

"Завод малогабаритних трансформаторів" та були обрані керівні та виконавчі органи.Після ціх зборів 
кожного року проводяться загальні збори акціонерів на яких затверджуються звіти всіх органів 
Товариства. 

Органами управління на кінець 2010 року в Товаристві  є: 
Загальні збори акціонерів - Вищий орган Товариства; 
Наглядова рада - орган, що представляє інтереси акціонерів Товариства, контролює та 

регулює діяльність Генерального директора в період між Загальними зборами акціонерів Товариства; 
Генеральний директор – одноособовий виконавчий орган Товариства, який здійснює 

керівництво поточною діяльністю Товариства; 
Ревізійна комісія - контролюючий орган Товариства, який здійснює контроль за фінансово-

господарською діяльністю Генерального директора Товариства. 
Посадовими особами органів управління Товариства є: Голова та інші члени Наглядової ради 

Товариства, Генеральний директор, Заступник директора з економіки - головний бухгалтер, Голова 
Ревізійної комісії, члени Ревізійної комісії. Кожний із перелічених органів управління Товариства, 
окрім Генерального директора, створюється та діє згідно з відповідним Положенням, затвердженим 
Загальними зборами акціонерів Товариства. 

 
На підприємстві діє прямолінейна структура управління. 
ВАТ "Завод МГТ" не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.  
У 2010 році ВАТ "Завод МГТ" мало наступну організаційну структуру: 
Керівником товариства є Генеральний директор. 
Генеральному директору підпорядковуються наступні керівникі за функціями управління, а 

саме: 
- Головний інженер; 
- Заступник директора з економіки- головний бухгалтер; 
- Заступник директора з виробництва; 
- Начальник відділу продаж; 
-  Начальник відділу охорони праці. 
 Головному  інженеру підпорядковуються наступні керівникі та відділи: 
- відділ головного конструктора; 
- енергомеханічна служба; 
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-  випробувальна станція-начальник служби якості-головний метролог; 
- архів; 
- автотранспортна ділянка. 
Заступнику директора з виробництва підпорядковуються: 
-виробниче-диспечерське бюро; 
-ділянка трансформаторів; 
-ділянка металоконструкцій. 
 

Пропозиції щодо реорганізації збоку третіх осіб 
Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом 2010 року до Товариства 

не надходило. 
Опис обраної облікової політики 

Опис обраної облікової політики 
Згiдно з наказом Голови Правлiння з 01.07.2000р. ВАТ "Завод МГТ" перейшло на 

використання нового плану рахункiв бухгалтерського облiку. Згiдно цього наказу бухгалтерiя 
підприємства та iншi пiдроздiли здiйснили усi необхiднi заходи для формування вступного сальдо на 
рахунок плану, що затверджено наказом МФУ №291 вiд 30.09.1999р. та подальшого ведення облiку 
та складання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до дiючих Положень (стандартiв) бухгалтерського 
облiку. Бухгалтерський  облiк виконується iз застосуванням обчислювальної технiки. 

Фiнансова звiтнiсть пiдприємства складається з  
- Форми № 1 "Баланс"  
- Форми № 2 "Звiт про фiнансовi результати"  
- Форми № 3 "Звiт про рух грошових коштiв"  
- Форми № 4 "Звiт про власний капiтал"  
- Форма № 5 "Примiтки до рiчної звiтностi".  
Звiтнiсть складено у нацiональнiй валютi - гривня, активи балансу визначенi по первiснiй 

вартостi.  
 
Облiк основних засобiв, нематерiальних активiв.  
Основнi засоби вiдображено в облiку за їх фактичними витратами на придбання, доставку, 

монтаж, встановлення, спорудження та виготовлення. До основних засобів відносити матеріальні 
активи , строк корисного використання яких більше року і первісною  вартістю понад 1000 грн.  

При нарахуванні амортизації застосовувались наступні методи амортизації: 
-для технологічного обладнання, офісного обладнання - прямолінейний метод; 
-для вантажних та легковіх автомобілів - прямолінейний  метод. 
 Переоцiнка основних засобiв протягом року не проводилась.   
Матерiальнi активи зi строком використання бiльше одного року та вартiстю меньше нiж 1000 

грн. облiковувались як малоцiннi необоротнi активи. Для малоцінних необоротних матеріальних 
активів та бібліотечних фондів амортизація нараховується - у розмірі 100% іх первінної вартості у 
першому місяці експлуатації таких активів. 

 
Облiк грошових коштiв.  
Грошовi кошти включають суми грошей у касi, на поточних рахунках Товариства i суми в 

iноземних валютах, перерахованих за курсом НБУ. Залишки iноземної валюти на поточному рахунку 
на кiнець звiтного перiоду перераховуються за офiцiйним курсом НБУ, який дiє на останнiй день 
звiтного перiоду.  

 
Облiк запасiв.  
Стаття "Запаси" включає сировину та матерiали, паливо, запаснi частини, незавершене 

виробництво, тару, готову продукцiю на складах. Облiк запасiв ведеться за собiвартiстю. Собiвартiсть 
одиницi запасiв включає витрати на придбання та доставку, виготовлення та зберiгання.  

При відпуску запасів у виробництво, продажу чі іншому вибутті застосовується такий метод 
метод оцінки запасів, як метод ФІФО. При вибутті готової продукції застосовується метод 
ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів.  Переоцiнка лишкiв запасiв протягом року не 
проводилась.  

Вартiсть незавершенного виробництва складається з прямих та загально-виробничих витрат.  
Готова продукцiя в облiку вiдображається за виробничою собiвартiстю.  
Готову продукцію, товари та виробничі запаси відвантажені, але перехід прав власності по 

яким ще не настав, враховуються на окремих субрахунках. 
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Облiк дебiторської заборгованностi.  
Дебiторська заборгованнiсть за роботи, послуги вiдображена за вартiстю реалiзацiї. Резерв 

безнадiйної заборгованностi пiдприємством у звiтному роцi не нараховувався.  
 
 
 

 
Текст аудиторського висновку 

ВИСНОВОК 
незалежного аудитора 
про фінансову звітність 
Відкритого акціонерного товариства 
 «Завод малогабаритних трансформаторів» 
 
Генеральному директору 
 та акціонерам ВАТ «Завод малогабаритних трансформаторів» 
 
Основні відомості про аудиторську фірму: 
1. Повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНСАУДИТ» 
2. ЄДРПОУ 34829687 
 
3. Місцезнаходження 69006 м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, б. 9, кв. 19 
 
4. Телефон (факс) (061) 220-04-28,  220-04-64 
 
5. Свідоцтво про внесення до  № 3936, видане на підставі  рішення  
Реєстру аудиторських фірм та Аудиторської палати України № 171/5  
аудиторів, які одноособово від 19.01.2007 року 
надають аудиторські послуги  чинне до 19.01.2012 року 
 
6. Свiдоцтво про внесення до  Серія  АБ, № 000849, реєстраційний № Свідоцтва: 936, 
реєстру аудиторських фiрм,  видано ДКЦБФР на підставі рішення від 21.01.2009 р., 
якi можуть проводити  чинне до 19.01.2012 року. 
аудиторськi перевiрки фінансових 
 установ, що здійснюють діяльність  
на ринку цiнних паперiв 
 
7. Дані про результати  на підставі Рішення Аудиторської палати України 
 зовнішнього контролю якості від 23.09.2010 р. № 220/4.1 ТОВ «АЛЬЯНСАУДИТ»  
 професійних послуг  надано позитивний висновок. 
 
Основні відомості про акціонерне товариство: 
 
1. Повна назва Відкрите акціонерне товариство «Завод малогабаритних трансформаторів» 
2. Код ЕДРПОУ   13604900 
3. Місцезнаходження  Україна, 69600 м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе,3 
4. Дата державної реєстрації 26.06.1995 р. Свідоцтво № 024221 
5. Основні види діяльності Виробництво електродвигунів, генераторів i трансформаторів 
 
Висновок щодо фінансових звітів 
 
 Згідно з договором № 202/11 від 25.01.2011 р. ми провели аудиторську перевірку  фінансових 

звітів Відкритого акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» (надалі - 
Товариство), що включають: Баланс (форма № 1) станом на 31.12.2010 р.; Звіт про фінансові 
результати (форма № 2) за 2010 рік, Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) за 2010 рік, Звіт про 
власний капітал (форма № 4) за 2010 рік та Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) за 
2010 рік на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим 
нормативам. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні 
положення (стандарти) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО), інші нормативно-правові акти щодо 
ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення 
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Товариства. 
 Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне 

відображення інформації в фінансових звітах, наданих для аудиторської перевірки, у відповідності до 
застосовної концептуальної основи фінансової звітності, передбаченій національними стандартами 
бухгалтерського обліку. 

 Відповідальність управлінського персоналу охоплює: 
- розробку, впровадження та застосування внутрішнього контролю щодо підготовки та 

достовірного відображення інформації в фінансових звітах, які не містять суттєвих викривлень 
внаслідок шахрайства або помилок; 

- вибір та застосування облікової політики, а також облікових оцінок, що є відповідними в 
даних обставинах. 

Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на основі 
результатів аудиторської перевірки.  

Нами здійснена аудиторська перевірка у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону 
України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у вiдповiдностi з 
вимогами Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики (далi - МСА) Міжнародної 
федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської 
палати України № 122 вiд 18 квітня 2003 року, в тому числі у вiдповiдностi iз МСА № 701 
«Модифiкацiя висновку незалежного аудитора», № 710 «Порівняльні дані», № 720 «Інша iнформацiя 
в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звіти». Цi стандарти зобов`язують аудитора планувати 
i здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що 
фiнансовi звіти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, 
які підтверджують суми й розкриття iнформацiї у фінансових звітах, а також оцінку i застосування 
принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським 
персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звiтiв. У своїй роботі аудитор 
використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві 
викривлення. Розмiр суттєвостi з Замовником не обумовлювався, тому визначався по вiдношенню до 
виявлених пiд час аудиту вiдхилень згiдно професiйної думки аудитора.  

У зв`язку з тим, що згідно з умовами договору не було передбачено проведення заглибленого 
аналізу якості ведення податкового обліку, аудитор не несе вiдповiдальностi за аудит податкового 
обліку. 

До інформації, що перевірялася, були застосовані такі процедури аудиту: вибіркова 
перевірка, запит і підтвердження, обчислення і аналітичні процедури. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів 
стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на пiдставi професійного судження 
аудитора, яке ґрунтується на оцiнцi ризиків суттєвих викривлень фінансових звiтiв внаслiдок 
шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього 
контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звiтностi, з метою 
розробки аудиторських процедур, які вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки 
щодо ефективності внутрішнього контролю суб`єкта господарювання. Аудит включає також оцінку 
вiдповiдностi використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених 
управлінським персоналом та загального представлення фінансової звiтностi обліковим принципам, 
які є загальноприйнятими в Україні. 

Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу 
для висловлення нашої думки відносно фінансової звітності Товариства за 2010 рік. 

Аудиторський висновок складено з урахуванням вимог Положення щодо підготовки 
аудиторських висновків, які подаються до Державної комiсiї з цінних паперів та фондового ринку при 
розкритті iнформацiї емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого 
рішенням Державної комiсiї з цінних паперів та фондового ринку вiд 19 грудня 2006р. № 1528. 

 
Перед висловленням думки ми зауважуємо на наступні питання:  
a) Фінансова звітність за 2009 рік була перевірена фізичною особою-підприємцем Педак 

Валентиною Федотівною (Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, що 
одноособово надають аудиторські послуги № 4016, видане рішенням АПУ 21.06.2007 року). 
Аудитором  було надано умовно-позитивний висновок. Причиною модифікації стала відсутність 
переоцінки основних засобів протягом звітного періоду. Аудиторський висновок підписано  5 березня 
2010 року.  

b) Оскільки договір про здійснення аудиторської перевірки був укладений після дати Балансу, 
ми не приймали участь в iнвентаризацiї матеріальних активів, тому висновки про достовiрнiсть та 
повноту фінансової звiтностi ми базували на аналiзi представлених Товариством документах по 
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iнвентаризацiї активів i зобов`язань, а також облікових регістрах бухгалтерського обліку щодо 
фінансово-господарської дiяльностi Товариства. 

c) МСА вимагають від нас оцінити чи відповідають оцінки за справедливою вартістю та 
розкриття в фінансових звітах застосовній концептуальній основі фінансовій звітності. У зв’язку з тим, 
що Товариством переоцінка основних засобів, можливість якої передбачена П(С)БО 7 «Основні 
засоби», у звітному періоді та у 2009 році не здійснювалася, ми не можемо вважати що такі 
необоротні активи повною мірою відповідають їхній справедливій вартості станом на 31.12.2010 р. 

d) Одним з основних принципів, на яких в Україні ґрунтуються бухгалтерський облік та 
фінансова звітність є принцип обачності, за яким в бухгалтерському обліку мають застосовуватися 
методи оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов`язань та витрат і завищенню оцінки 
активів і доходів підприємства. Відповідно до пункту 7 П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», та з 
метою реалізації принципу обачності до підсумку балансу включається поточна дебіторська 
заборгованість по чистій реалізаційній вартості, тобто за вирахування резерву сумнівних боргів. 
Наведена вимога стандарту, а також один iз головних принципiв пiдготовки фiнансової звiтностi - 
принцип обачності, не передбачають вибору створювати чи не створювати резерв сумнівних боргів. 
Не передбачають вони i оціночних суджень щодо доцiльностi чи недоцiльностi його дотримання. Цi 
положення є обов`язковими при пiдготовцi фінансової звiтностi. З іншого боку, сума вказаного 
завищення дебіторської заборгованості на думку аудиторів не є суттєвою i тому ми вважаємо, що 
вказані обмеження мають незначний вплив на фінансову звiтнiсть та стан справ в цілому. 

e) Ми не могли спостерігати за підрахунками наявних запасів на початок 2010 року або 
переконатися у кількості запасів  за допомогою альтернативних заходів, оскільки ми були призначені 
аудиторами Товариства після закінчення звітного року. Оскільки запаси на початку періоду входять 
до визначення результатів діяльності, ми не змогли визначити, чи треба здійснити коригування 
показників результатів діяльності і нерозподіленого прибутку за 2010 рік. 

 
Думка аудитора щодо фінансової звітності в цілому. 
Бухгалтерський облік Товариства ведеться за журнально-ордерною формою обліку у 

відповідності з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" 
№ 996 від 16.07.1999 р. та концептуальної основи, передбаченої національними положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку. 

Для ведення бухгалтерського обліку застосовується план рахунків, затверджений наказом 
Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291. 

Обрана Товариством облікова політика, яка обумовлена в наказі від 04.01.2010 р. № 7121, 
протягом звітного періоду була незмінною. 

Перед складанням річної фінансової звітності для забезпечення достовірності даних 
бухгалтерського обліку Товариством проведено інвентаризацію активів і зобов’язань відповідно до 
Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних 
цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом МФУ за № 69 від 
11.08.1994 р. та наказу по Товариству  про проведення річної інвентаризації від 29.10.2010 р. № 
234/1. 

Фінансова звітність Товариства містить статті, склад і зміст яких визначено відповідно до 
П(С)БО. Фінансова звітність щодо принципів її підготовки, визначення і розкриття її елементів в 
цілому відповідає вимогам П(С)БО та обраній обліковій політиці (принципам оцінки статей звітності та 
методам щодо окремих статей звітності). 

Фiнансова звiтнiсть Товариства складена з припущенням подальшого безперервного 
функціонування в нацiональнiй валюті України - гривні. 

На нашу думку, за винятком зазначеного у попередньому параграфі та впливу на фінансову 
звітність коригувань, які могли б бути потрібними для нашого підтвердження кiлькостi та вартості 
активів і зобов`язань, фінансова звітність Відкритого акціонерного товариства «Завод 
малогабаритних трансформаторів» справедливо й достовірно, в усіх суттєвих аспектах відображає 
фінансовий стан Товариства на 31.12.2010 р., а також результати його діяльності за 2010 рік згідно з 
визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідає встановленим вимогам 
чинного законодавства та нормативних актів України. 

 
Додаткова інформація 
 
Активи Товариства 
Активи Товариства у бухгалтерському обліку, на нашу думку, класифіковано та оцінено 

відповідно до П(С)БО. Оцінка активів достовірно визначена й очікується отримання в майбутньому 
економічних вигод, пов`язаних з їх використанням. Зміст і форма балансу Товариства відповідає 
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П(С)БО 2 «Баланс». 
Метою складання Балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої 

інформації про фінансовий стан Товариства на звітну дату. В Балансі відображені активи, 
зобов`язання та власний капітал Товариства. 

Залишки товарно-матеріальних цінностей, необоротних активів та зобов’язань на  кінець 
звітного періоду підтверджені даними інвентаризації. 

 
У результаті проведеної перевірки аудиторами встановлено, що облік нематеріальних активів 

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

За рік нематеріальні активі не надходили. 
 
Протягом 2010 року Товариством спрямовано коштів на капітальні інвестиції на суму 78 тис. 

грн., у т.ч. на: 
- придбання (виготовлення) основних засобів  74 тис. грн. 
- інші  капітальні інвестиції  4 тис. грн. 
Станом на 31.12.2010р. залишок по  незавершеному будівництву  відсутній.  
 
Облік основних засобів Товариством ведеться по рахункам, групам та найменуванням 

об`єктів.  
 За 2010 рік введено в експлуатацію основних засобів на суму 87 тис. грн. у т.ч. 
 - машини й обладнання   69 тис. грн. 
 - інструменти, прилади, інвентар (меблі) 13 тис. грн. 
 - малоцінні необоротні матеріальні активи   5 тис. грн. 
Вибуло протягом року основних засобів на 2 тис. грн.   
За даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.10 р. на балансі обліковуються 

наступні основні засобі та інші необоротні матеріальні активи: 
- будинки, споруди та передавальні пристрої 12 тис. грн. 
- машини та обладнання     1 314 тис. грн. 
- транспортні засоби    241 тис. грн. 
- інструменти, прилади, інвентар (меблі)   186 тис. грн. 
- бібліотечні фонди   1 тис. грн. 
- малоцінні необоротні матеріальні активи 71 тис. грн. 
- інші необоротні матеріальні активи   377 тис. грн. 
   Разом  2 202 тис. грн., у т.ч. вартість повністю амортизованих основних засобів становить 

162 тис. грн.. 
Основні засоби обліковуються Товариством за первісною вартістю. 
Відповідно до договору застави № 55-10 З від 06.09.2010 р. у заставу банку передані основні 

засоби Товариства (обладнання для виготовлення малогабаритних трансформаторів). Балансова 
вартість заставленого майна складає 400 тис. грн. Ринкова вартість заставленого майна згідно із 
звітом про оцінку становить 471 тис. грн. 

Сума накопиченої амортизації основних засобів станом на 31.12.2010 р. становить   
1 393 тис. грн., залишкова вартість – 809 тис. грн. Накопичена амортизація становить 63,3% 

первісної вартості основних засобів. 
Нарахування амортизації основних засобів здійснюється прямолінійним методом, визначеним 

наказом про облікову політику Товариства. Визначений метод протягом року був незмінним. 
На нашу думку, дані фінансової звітності Товариства відповідають даним реєстрів 

аналітичного та синтетичного обліку основних засобів Товариства, наданим для перевірки. Склад 
основних засобів, достовірність і повнота, а також ступінь розкриття інформації в цілому відповідають 
вимогам П(С)БО 7 «Основні засоби». 

 
Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2010р. складає 2 тис. грн., Облік 

довгострокової дебіторської заборгованості відповідає вимогам П(С)БО 10 «Дебіторська 
заборгованість». 

 
У відповідності до П(С)БО 17 «Податок на прибуток» Товариством визначені відстрочені 

податкові активи і відстрочені податкові зобов`язання. Станом на 31.12.2009 р. Товариство мало 
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відстрочені податкові активи у сумі 22 тис. грн. Станом на  31.12.2010р. у Балансі відображено 
згорнутий результат - відстрочені податкові зобов’язання  в сумі 74 тис. грн. 

 
Облік надходження та рух матеріальних цінностей у Товаристві здійснюються на підставі 

первинних документів у відповідності з П(С)БО 9 "Запаси" за ціною придбання.  
Дооцінка та уцінка запасів у звітному періоді Товариством не здійснювалися. 
Списання запасів з балансу здійснювалось з застосуванням методів оцінки вибуття запасів, 

передбачених П(С)БО 9 "Запаси". Згідно наказу про облікову політику оцінка вибуття запасів 
здійснюється по методу ФІФО. 

Станом на 31.12.2010 р. запаси Товариства оцінені по первісній вартості та складають: 
- сировина і матеріали  1 080 тис. грн. 
- купівельні напівфабрикати та комплектуючі 
   вироби 1 020 тис. грн. 
- паливо 12 тис. грн. 
- запасні частини   1 тис. грн. 
- малоцінні та швидкозношувані предмети   3 тис. грн. 
- незавершене виробництво 1 815 тис. грн. 
- готова продукція 1 303 тис. грн. 
   Разом 5 234 тис. грн.  
Балансова вартість запасів, переданих у переробку, складає 1 тис. грн. 
 В цілому облік запасів проводився Товариством з урахуванням вимог П(С)БО 9 «Запаси». 
 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображається в балансі Товариства 

за первісною вартістю. Залишок резерву сумнівних боргів на початок звітного року відсутній. 
Протягом звітного року резерв не створювався, що не відповідає загальному принципу складання 
фінансової звітності – принципу обачності. 

У статті «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» відображена заборгованість 
покупців, замовників за надані їм продукцію, товари, роботи, послуги. Станом на 31.12.2010 р. у 
Товариства дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає 2 548  тис. грн. 

Дебіторська заборгованість за розрахунками складає станом на 31.12.2010 р. 5 609 тис. грн. у 
т.ч.: 

- з бюджетом 3 192 тис. грн. 
- за виданими авансами 2 417 тис. грн. 
Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2010 р. становить 4 тис. грн. 
Облік касових операцій Товариство здійснює у відповідності з Положенням «Про ведення 

касових операцій у національній валюті в Україні» № 637 від 15.12.2004 р. Банківські операції 
здійснюються у відповідності з Інструкцією «Про безготівкові розрахунки в Україні в національної 
валюті» № 22 від 21.01.2004 р. 

Станом на 31.12.2010 р. Товариство має грошові кошти в національній валюті у розмірі 2 997 
тис. грн., у т. ч. в іноземній валюті – 4 тис. грн., що підтверджується даними виписки банку.  

У статті "Інші оборотні активи" відображено сальдо по рахунку 643 «Податкові зобов’язання». 
Станом на 31.12.2010 р. інші оборотні активи складають  326 тис. грн. 

У складі витрат майбутніх періодів станом на 31.12.2010 р. обліковуються  витрати на 
передплату за періодичні видання у сумі 1 тис. грн. 

Товариством аналітичний облік витрат майбутніх періодів ведеться  по їх видам. 
 
Зобов`язання Товариства 
Визнання, облік і оцінка зобов`язань Товариства здійснюється у відповідності з П(С)БО 11 

"Зобов`язання". 
Товариством нараховуються забезпечення виплат для відшкодування наступних (майбутніх) 

операційних витрат на виплату відпусток працівникам. Облік забезпечень ведеться, в усіх суттєвих 
аспектах, вiдповiдно до П(С)БО 11 «Зобов`язання» та П(С)БО 26 «Виплати працівникам». Протягом 
звітного року розмір забезпечення  на виплату відпусток працівникам зменшився на 143 тис. грн. і 
станом на 31.12.2010 року становить 57 тис. грн. 

 
У складі довгострокових зобов`язаннях  станом на 31.12.10 р. обліковується лише сума 

відстрочених  податкових зобов’язань у сумі 74 тис. грн. 
Поточні зобов`язання станом на 31.12.2010 р. склали 3 007 тис грн., у т.ч.: 
- короткострокові кредити банків 60 тис. грн. 
- заборгованість  за товари, роботи, послуги  14 тис. грн. 
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- зобов’язання за розрахунками: 
- з одержаних авансів   2 280 тис. грн. 
- з бюджетом 53 тис. грн. 
- зі страхування 55 тис. грн. 
- з оплати праці 128 тис. грн. 
- з учасниками 12 тис. грн. 
- інші поточні зобов`язання  405 тис. грн. 
Протягом звітного року Товариством укладено кредитний договір про відкриття кредитної 

лінії. Ліміт кредитної лінії 150 тис. грн. що не перевищує 25% активів Товариства. Заборгованість за 
кредитним договором станом на 31.12.2010 року складає 60 тис. грн. 

 У складі статті «Інші поточні зобов’язання» основну суму складає залишок по рахунку 644 
«Податковий кредит». Станом на 31.12.2010 р. сальдо по цьому рахунку складає 403 тис. грн. 

Поточні зобов`язання відображені у Балансі за сумою погашення. 
Істотні перекручування розміру зобов`язань Товариства в фінансовій звітності, що 

перевіряється, відсутні. 
 
Власний капітал Товариства 
Власний капітал відображено в Балансі одночасно з відображенням активів і зобов`язань, які 

призводять до його зміни. Ми вважаємо, що статті першого розділу пасиву Балансу достовірно 
оцінені і дають правдиве і неупереджене уявлення про власний капітал підприємства та відповідають 
вимогам П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал». 

Статутний капітал, відображений у рядку 300 балансу станом на 31.12.2010 р., складає 789 
тис. грн., що відповідає Статуту Товариства. 

Статутний фонд Товариства визначається загальною номінальною вартістю випущених акцій. 
Статутний фонд поділений на  78 916 000 простих іменних акцій номінальною вартістю  0,01 грн. 
(одна копійка). 

Випуск акцій зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 
Свідоцтво № 28/1/03 від 23.01.2003 р. Форма випуску бездокументарна. 

Станом на 31.12.2010 р. статутний капітал сплачений повністю. 
 
Власний капітал Товариства складається з: 
- статутного капіталу     789 тис. грн. 
- іншого додаткового капіталу  8 тис. грн. 
- резервного капіталу    197 тис. грн. 
- нерозподіленого прибутку 13 398 тис. грн. 
У складі іншого додаткового капіталу відображена дооцінка активів у сумі 8  тис. грн. 
У 2010 р. розмір іншого додаткового капіталу зменшився на 1 979 тис. грн. шляхом 

перенесення цієї суми до складу нерозподіленого прибутку у зв’язку з виправленням помилки, 
пов’язаною з реформацією бухгалтерських рахунків станом на 01.07.2000 року. 

Залишок нерозподіленого прибутку на кінець 2010 року збільшився на 1 562 тис. грн. у т.ч. у 
зв’язку із: 

- збільшенням (за рахунок іншого додаткового капіталу) на    1 979 тис. грн. 
- зменшенням (за рахунок  виправлення  помилок ) на        150 тис. грн. 
- зменшенням  (за рахунок збитків звітного року) на        267 тис. грн. 
У звітному  році не відбулося розподілення прибутку на виплату дивідендів. 
 
При проведенні аудиту власного капіталу суттєвих невiдповiдностей у дотриманні вимог 

положень (стандартiв) бухгалтерського облiку щодо його достовірного відображення у балансі не 
встановлено. 

 
Чистий прибуток 
У звіті про фінансові результати надано користувачам повну інформацію про доходи, витрати 

та прибутки від діяльності Товариства за 2010  рік. 
Визнання доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється у відповідності з 

вимогами П(С)БО 15 «Дохід».  
Для обліку доходів використовуються рахунки 7-го класу. Товариство достовірно розподіляє 

за елементами та ознаками доходи на рахунках бухгалтерського обліку згідно з діючими вимогами 
Інструкції «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та 
господарських операцій підприємств і організацій». 

Протягом 2010 р. Товариством було отримано дохід у сумі 64 200 тис. грн., у тому числі: 
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- чистий дохід (виручка) від реалізації продукції  
(товарів, робіт, послуг)       42 648 тис. грн. 
- інші операційні доходи       16 724 тис. грн. 
- інші фінансові доходи              10 тис. грн. 
- інші доходи           4 818 тис. грн. 
 
Визнання витрат в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється з використанням методу 

нарахування всіх витрат, які можуть бути достовірно оцінені, що відповідає вимогам П(С)БО 16 
«Витрати». 

Для обліку витрат використовуються рахунки витрат 9-го класу. 
Товариство достовірно розподіляє за ознаками витрати на рахунках бухгалтерського обліку 9-

го класу згідно з діючими вимогами Інструкції «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського 
обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій». 

Загальна сума витрат за 2010 р. склала  64 467 тис. грн., у тому числі: 
- собівартість реалізованої продукції  
(товарів, робіт, послуг) 40 191 тис. грн. 
- адміністративні витрати   1 134 тис. грн. 
- витрати на збут     531 тис. грн. 
- інші операційні витрати 16 782 тис. грн. 
- інші витрати   5 642 тис. грн. 
- податок на прибуток    187 тис. грн. 
За наслідками 2010 року Товариство отримало збиток у сумі 267 тис. грн., який визначений у 

відповідності до вимог норм діючого законодавства України і відображений у рядку 225 Звіту про 
фінансові результати. 

Звіт про фінансові результати Товариства відповідає П(С)БО 3 «Звіт про фінансові 
результати».  

 
Чисті активи 
Чисті активи Товариства станом на 31.12.2010 р. складають 14 392 тис. грн., тобто на 13 603 

тис. грн. більше, ніж величина статутного капіталу, що відповідає вимогам п. 3 ст. 155 Цивільного 
кодексу України від 16.01.2003р. №435-IV.  

За наслідками 2010 р. чисті активи Товариства у порівнянні з 2009 р. зменшились на 417 тис. 
грн. внаслідок отриманих збитків у звітному періоду у сумі 257 тис. грн. та виправлення помилок на 
суму 150 тис. грн. 

Протягом 2010 року Товариство не здійснювало випуск цінних паперів та господарських 
операцій по іпотечних облiгацiях. 

 
Особлива інформація про емітента 
 Протягом 2010 року Товариством не приймались рішення щодо: 
- розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% статутного капіталу; 
- про викуп власних акцій; 
- про утворення, припинення його філій, представництв; 
- про припинення діяльності Товариства; 
- зменшення статутного капіталу. 
 
Товариство у 2010 року не отримувало позик або кредитів у сумах, що перевищують 25 

відсотків активів Товариства. 
 
Протягом 2010  року відбулися зміни у складі виконавчого органу Товариства. 
12.08.2010 року звільнено головного бухгалтера Губу Н.А.. 
13.08.2010 року призначено виконуючою обов’язки головного бухгалтера Лазутіну Людмилу 

Олександрівну. 
Склад  Наглядової ради  та ревізійної комісії протягом звітного року не змінювався. 
 
Згідно повідомлення Товариства станом на 31.12.2010р. зміни власників акцій, яким належить 

10 і більше відсотків акцій, протягом 2010 року не відбулося. 
 
На підставі відповіді на наш запит Товариство повідомило, що у 2010 р.: 
- не порушувалися справи про банкрутство Товариства та відповідно не виносилися ухвали 

про його ліквідацію або санацію; 
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- операції лістінгу (делістінгу) цінних паперів Товариства на фондовому ринку не відбувалися. 
 
Директор  
Товариства з обмеженою 
відповідальністю «АЛЬЯНСАУДИТ»    Рубітель О.Ю 
(Сертифікат аудитора Серія А № 005648 виданий рішенням 
Аудиторської палати України № 130 від 25.12.2003 р.) 
дія якого продовжена до 25.12.2013р. рішенням  
Аудиторської палати України № 195/2 від 30.10.2008р. 
 
Аудитор 
Товариства з обмеженою 
відповідальністю «АЛЬЯНСАУДИТ»    Андреєва Л.М. 
(Сертифікат аудитора Серія А № 005643 виданий 
 рішенням Аудиторської палати України № 130 від 25.12.03 р.) 
 
15 лютого 2011 року 
м. Запоріжжя вул. Добролюбова, б. 9 кв. 19 
 
 
 

 
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент 

Основна продукцiя, що виробляє пiдприємство, це трансформатори силовi потужнiстю 10 - 
1000 кВА. Виробництво не залежить вiд сезонних змiн. 

За  2010 рік ВАТ «Завод МГТ» було виготовлено 1454 трансформаторів потужностю 403 тис. 
кВА., в порівнянні з 2009 роком 1079  трансформатора потужностю 277 тис. кВА. 

 Основні замовники – це підприємства енергетичної галузі східних областей України та 
підприємства закордонних держав. 37,5 % загального обсягу реалізації складає експорт. 

 Основними джерелами сировини є вiтчизняна сировина та комплектуючi. Цiни на сировину 
мають постiйну тенденцiю збiльшення. Основні постачальники за основними видами сировини та 
комплектуючіх:  

-ВАТ "ЗТР", придбано сировини та комплектуючіх за 2010 рік  на суму 31 млн.55 тис. грн.; 
-ВАТ "ЗКЗ", придбано сировини за 2010 рік на суму 4 млн. 390 тис. грн.; 
-ТОВ "МД Істейд", придбано сировини за 2010 рік на суму 1 млн. 443 тис. грн.; 
            -ТОВ "Нія", придбано сировини за 2010 рік на суму 2 млн. 61 тис. грн.  
 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років 
За останні п’ять років ВАТ «Завод МГТ» були придбані та модернізовані основні засоби  в 

тому числі: У 2006р. на суму 128,8 тис.грн. 
Будівель та споруд  - 14,1 тис.грн. 
Машин та обладнання – 67,0 тис.грн. 
Транспортних засобів – 35,9 тис.грн. 
Інструментів та приладів – 3,3 тис.грн. 
Малоцінних необоротних активів – 7,9 тис.грн. 
Бібліотечних фондів – 0,2 тис.грн. 
Нематеріальні активи – 0,4 тис.грн. 
Основні придбання:2006р. – автомобіль ВАЗ 21101 на суму 35,9 тис.грн. 
• У 2007р. на суму 107,8 тис.грн.: 
Будівель та споруд  - 49,7 тис.грн. 
Машин та обладнання – 26,3 тис.грн. 
Інструментів та приладів – 15,0 тис.грн. 
Малоцінних необоротних активів – 14,6 тис.грн. 
Бібліотечних фондів – 0,5 тис.грн. 
Нематеріальні активи – 1,7 тис.грн. 
Основні відчудження: 2007р. – продаж прибудови до корпусу та кімнати, що мали остаточну 

вартість 936,8 тис.грн. 
 У 2008р. на суму 532,2 тис.грн.: 
Ремонт орендованих приміщень- 156,3 тис.грн. 
Траспортних засобів – 178,0 тис.грн. 
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Машин та обладнання – 70,4 тис.грн. 
Інструментів та приладів – 110,3 тис.грн. 
Малоцінних необоротних активів – 17,1 тис.грн. 
Бібліотечних фондів – 0,1 тис.грн. 
Основні придбання: 2008р. – автомобіль Фольксаген Пассат на суму 178 тис.грн. 
Основні відчудження: 2008р. – автомобіль Шкода Октавія залишкової вартості 17,3 тис.грн. 
У 2009р. на суму 300,0 тис.грн.: 
Машин та обладнання – 68,0 тис.грн. 
Інструментів та приладів – 6,0 тис.грн. 
Малоцінних необоротних активів – 226,0 тис.грн. 
Основні придбання: 2009р. – ремонт орендованих приміщень 171,5 тис. грн. 
Основні відчудження: 2009р. – малоцінні необоротні матеріальні активи 6,0 тис.грн. 
Протягом 2010 року Товариством спрямовано коштів на капітальні інвестиції на суму 78 тис. 

грн., у т.ч. на: 
- придбання (виготовлення) основних засобів 74 тис. грн. 
- інші  капітальні інвестиції   4 тис. грн. 
Станом на 31.12.2010р. залишок по  незавершеному будівництву  відсутній.  
Облік основних засобів Товариством ведеться по рахункам, групам та найменуванням 

об`єктів.  
 За 2010 рік введено в експлуатацію основних засобів на суму 87 тис. грн. у т.ч. 
 - машини й обладнання  69 тис. грн. 
 - інструменти, прилади, інвентар (меблі) 13 тис. грн. 
 - малоцінні необоротні матеріальні активи   5 тис. грн. 
Вибуло протягом року основних засобів на 2 тис. грн.   
 

Інформація про основні засоби емітента 
Залишкова вартість основних виробничих фондів підприємства на кінець звітного періоду 

складає 809 тис. грн.  
За даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.10 р. на балансі обліковуються 

наступні основні засобі та інші необоротні матеріальні активи: 
- будинки, споруди та передавальні пристрої 12 тис. грн. 
- машини та обладнання 1 314 тис. грн. 
- транспортні засоби  241 тис. грн. 
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 186 тис. грн. 
- бібліотечні фонди  1 тис. грн. 
- малоцінні необоротні матеріальні активи 71 тис. грн. 
- інші необоротні матеріальні активи  377 тис. грн. 
 Разом 2 202 тис. грн., у т.ч. вартість повністю амортизованих основних засобів становить 162 

тис. грн. 
Основні засоби обліковуються Товариством за первісною вартістю. 
Відповідно до договору застави № 55-10 З від 06.09.2010 р. у заставу банку передані основні 

засоби Товариства (обладнання для виготовлення малогабаритних трансформаторів). Балансова 
вартість заставленого майна складає 400 тис. грн. Ринкова вартість заставленого майна згідно із 
звітом про оцінку становить 471 тис. грн. 

 
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента 

Єкономічна нестабільність у державі, високі ставки податків, неповертання  значної суми 
бюджетного відшкодування (на кінець року становить  3 млн. 191 тис. грн.) негативно вливають на 
фінансово-економічний стан підприємства. Проаналізувавши об`єктивні умови, в яких працює 
підприємство (економічна криза, нестача коштів у замовників), Товариство визначило основні 
напрямки своєї діяльності. Це зростання конкурентноспроможності виготовлених трансформаторів, а 
саме підвіщення якості та зниження собівартості 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій 
Протягом 2010 року були сплачені штрафи, нараховані 150013,50 грн. податку на прибуток за 

результатами планової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства за 
період з 01.01.2009 по 31.03.2010 року. 

Опис обраної  політики щодо фінансування діяльності емітента 
Господарська діяльність  Товариства здiйснюється за рахунок Власного капіталу,  
який складається  зі статутного капіталу, іншого додаткового капталу, нерозподіленого 

прибутку.  
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Фінансова політика на підприємстві у 2010 році будувалась у наступних напрямких: 
- нарощування обсягів виробництва; 
- раціональне використання грошових коштів; 
- зменшення дебіторської заборгованності;  
- погашення кредиторської заборгованності. 
 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів 
Інформація про вартість укладених, але не виконаних договорів станом на 31.12.2010 р. 
№520/229від 29.07.2009 з ВАТ «Запорізький завод надпотужних трансформаторів» на суму 

11721133,00 грн. 
№ У-685-10 від 29.07.2010 з ТОВ «ЛЕО» на суму 1379430,00 грн. 
№134/1 від 03.12.2010 з ТОВ "ССОТ" на суму 3531792,00 грн. 
№PDI000215 від 20.03.2009 з ВАТ "ЗТР" на суму 30000000,00 грн. 
№144 від 22.12.2010 з «Актюбинським заводом хромових соединений» на суму 56553,00 дол. 

США 
№295 від 29.12.2010 з ВАТ «ЦЕК»  на суму 13950076 грн. 
№00415-04 від 20.12.2010 з ВАТ  "Дніпробленерго" на суму 2473860,00 грн. 
 

Стратегію подальшої діяльності емітента 
  На наступний рік складено фінансовий план надходень та витрат. Товариство постійно 

розширює ринок збуту продукції шляхом співробітництва з енергетичними підприємствами країн СДН 
та дальнього зарубіжжя.  

Заради цієї мети визначені відповідні напрямки: 
1.Зміцнення конструкторської служби, яка б виконувала завдання з проектування нових 

трансформаторів з кращими якісними показниками та зменьшення їх ваги. 
2.Зміцнення служби продаж. 
3.Підвищення ролі навчання спеціалістів і робітників. 
4.Проведення небхідних заходів для міжнародної сертифікації продукції. 
Системний підхід і інтегрована політика в галузі управління заводом, вдосконалення 

виробничого процесу не лише сприяють зміцненню іміджу та конкурентоспроможності, але й поряд з 
іншими заходами ведуть доуспішногорозвиткубізнесу.  

               Товариство і надалі продовжуватиме безперебійно співпрацювати  з партнерами з 
різних   країн. 

 
                   

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок 
У 2010 році на підприємстві не впроводжувались дослідження.Кошти на дослідження 

протягом року не витрачались.                                                                                                      
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент станом на 31.12.2010. 
«Завод МГТ» виступало «Позивачем» у наступних судових справах: 

1.Дата відкриття провадження у справі 14.03.2008р. 
Сторони у справi: ВАТ «Завод МГТ» (Позивач) та ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя 

(Відповідач). 
Змiст та розмiр позовних вимог: позов немайнового характеру про визнання недiйсним 

податкового повiдомлення - рiшення № 0000232303/2/401 вiд 16.01.2008р. на суму 105761,00грн. 
(бюджетне відшкодування ПДВ).  

Найменування суду, в якому розглядається справа: господарський суд Запорiзької областi. 
Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд, ВАСУ. 

Поточний стан розгляду: постановою господарського суду Запорiзької областi вiд 07.07.2008р. 
позов ВАТ "Завод МГТ" задоволено в повному обзязі. Апеляційна скарга ДПІ у Ленінському районі м. 
Запоріжжя  призначена до розгляду у Дніпропетровському апеляційному адміністративному суді на 
23.11.2009р., залишена без задоволення. ДПІ у Ленінському р-ні м. Запоріжжя подана касаційна 
скарга  у Вищий адміністративний  суд України. 

2.Дата відкриття провадження у справі 12.05.2008р. 
Сторони у справi: ВАТ «Завод МГТ» (Позивач) та ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя 

(Відповідач). 
Змiст та розмiр позовних вимог: позов немайнового характеру про визнання недiйсним 

податкового повiдомлення - рiшення № 0000242303/2 вiд 22.02.2008р. на суму 788,00 грн. (бюджетне 
відшкодування).  
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Найменування суду, в якому розглядається справа: господарський суд Запорiзької областi, 
Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд, ВАСУ. 

Поточний стан розгляду: постановою господарського суду Запорiзької областi вiд 22.07.2008р. 
позов ВАТ "Завод МГТ" задоволено. Ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного 
суду від 11.06.2009 р. апеляційну скаргу ДПІ Ленінського району залишено без задоволення. ДПІ у 
Ленінському р-ні м. Запоріжжя подана касаційна скарга  у Вищий господарський  суд України. 

3.Дата відкриття провадження у справі 16.12.2008р. 
Сторони у справi: ВАТ «Завод МГТ» (Позивач) та ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя 

(Відповідач). 
Змiст та розмiр позовних вимог: позов немайнового характеру про визнання недiйсним 

податкового повiдомлення - рiшення № 0006172307/2-15062 вiд 29.09.2008р. на суму 242459,00грн. 
(податок на прибуток, штрафні санкції).  

Найменування суду, в якому розглядається справа: господарський суд Запорiзької областi, 
Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд, ВАСУ. 

 Поточний стан розгляду: постановою господарського суду Запорiзької областi вiд 
16.03.2009р. позов ВАТ "Завод МГТ" не задоволено. Ухвалою Дніпропетровського апеляційного 
адміністративного суду від 18.11.2009 р. апеляційну скаргу ВАТ «Завод МГТ»  скаргу задоволено. ДПІ 
у Ленінському р-ні м. Запоріжжя подана касаційна скарга  у Вищий адміністративний  суд України. 

4.Дата відкриття провадження у справі 12.05.2008р. 
Сторони у справi: ВАТ «Завод МГТ» (Позивач) та ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя 

(Відповідач). 
Змiст та розмiр позовних вимог: позов немайнового характеру про визнання недiйсним 

податкового повiдомлення - рiшення № 0006212307/0-6530 вiд 12.05.2008р. на суму 27309,33грн. 
(прибуток іноземних юридичних осіб).  

Найменування суду, в якому розглядається справа: господарський суд Запорiзької областi, 
Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд.  

Поточний стан розгляду: постановою господарського суду Запорiзької областi вiд 16.03.2009р. 
позов ВАТ "Завод МГТ" задоволено. Ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного 
суду від 17.02.2010 р. Апеляційну скаргу ДПІ у Ленінському р-ні м. Запоріжжя не задоволено, ДПІ у 
Ленінському р-ні м. Запоріжжя подана касаційна скарга  у Вищий адміністративний  суд України (до 
розгляду ще не призначена) 

5.Дата відкриття провадження у справі 16.12.2008р. 
Сторони у справi: ВАТ «Завод МГТ» (Позивач) та ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя 

(Відповідач). 
Змiст та розмiр позовних вимог: позов немайнового характеру про визнання недiйсним 

податкового повiдомлення - рiшення № 0001342303/0 вiд 12.05.2008р. на суму 122221,00грн. 
(бюджетне відшкодування). 

Найменування суду, в якому розглядається справа: господарський суд Запорiзької областi.  
Поточний стан розгляду: постановою господарського суду Запорiзької областi вiд 31.03.2010 

р. позов ВАТ "Завод МГТ" задоволено. Апеляційна скарга ДПІ у Ленінському р-ні м. Запоріжжя буде 
розглянута 25.05.11. у Дніпропетровському апеляційному адміністративному суду. 

6.Дата відкриття провадження у справі 25.09.2007р. 
Сторони у справi: ВАТ «Завод МГТ» (Позивач) та ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя 

(Відповідач). 
Змiст та розмiр позовних вимог: позов немайнового характеру про визнання недiйсним 

податкового повiдомлення - рiшення № 0005362300/2-12606/10/23,  №0000422303/2-12608/10/23 вiд 
17.09.2007р., та податкового повiдомлення - рiшення № 0005352300/0/6393/10/23 від  27.04.2007р. на 
суму 784111,44грн. (бюджетне відшкодування, податок на прибуток, податок на прибуток іноземних 
юридичних осіб).  

Найменування суду, в якому розглядається справа: господарський суд Запорiзької областi. 
Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд, у ВАСУ. 

Поточний стан розгляду: постановою господарського суду Запорiзької областi вiд 04.04.2008р. 
позов ВАТ "Завод МГТ" задоволено у повному обсязі. Постановою Дніпропетровського апеляційного 
адміністративного суду від 11.12.2008р.  розгляд справи за апеляційною скаргою ДПІ Ленінського 
району  призначеного на 11.12.2008 р.  розглянуто , вимоги ДПІ  Ленінського району залишені без 
задоволення. ДПІ у Ленінському р-ні м. Запоріжжя подана касаційна  скарга у ВАСУ.  

 7.Дата відкриття провадження у справі 24.09.2007р. 
Сторони у справi: ВАТ «Завод МГТ» (Позивач) та ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя 

(Відповідач). 
Змiст та розмiр позовних вимог: позов немайнового характеру про визнання недiйсними 
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податкових повiдомленнь - рiшеннь № 0000142303/0/7221, 0000152303/0/7222 вiд 29.05.2007р. на 
суму 282267,00грн. (бюджетне відшкодування).  

Найменування суду, в якому розглядається справа: господарський суд Запорiзької областi, 
Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд, ВАСУ.  

Поточний стан розгляду: постановою господарського суду Запорiзької областi вiд 22.11.2007р. 
позов ВАТ "Завод МГТ" задоволено. ДПІ у Ленінському р-ні м. Запоріжжя подана апеляційна скарга, 
призначена до розгляду у Дніпропетровському апеляційному адміністративному суді 18.03.2010р., 
залишена без задоволення. ДПІ у Ленінському р-ні м. Запоріжжя подана касаційна скарга  у Вищий 
адміністративний  суд України (до розгляду ще не призначена). 

8.Дата відкриття провадження у справі 24.09.2007р. 
Сторони у справi: ВАТ «Завод МГТ» (Позивач) та ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя 

(Відповідач). 
Змiст та розмiр позовних вимог: позов немайнового характеру про визнання недiйсними 

податкових повiдомленнь - рiшеннь № 0000182303/0/8063, 0000192303/0/8064 вiд 03.07.2007р. на 
суму 391375,00грн. (бюджетне відшкодування).  

Найменування суду, в якому розглядається справа: господарський суд Запорiзької областi, 
Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд, у ВАСУ.  

Поточний стан розгляду: постановою господарського суду Запорiзької областi вiд 22.11.2007р. 
позов ВАТ "Завод МГТ" задоволено. Ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного 
суду від 23.06.2008р. апеляційну скаргу ДПІ Ленінського району залишено без задоволення, а 
постанову господарського суду Запорізької області від 22.11.2007р. залишено без змін. Подана 
касаційна скарга ДПІ Ленінського району до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду 
(до розгляду ще не призначена) 

9.Дата відкриття провадження у справі 11.12.2007р. 
Сторони у справi: ВАТ «Завод МГТ» (Позивач) та ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя 

(Відповідач). 
Змiст та розмiр позовних вимог: позов немайнового характеру про визнання недiйсним 

податкового повiдомлення - рiшення № 0000102303/0/8063 вiд 24.09.2007р. на суму 8035,67 грн. 
(бюджетне відшкодування).  

Найменування суду, в якому розглядається справа: господарський суд Запорiзької областi. 
Поточний стан розгляду: ухвалою господарського суду Запорiзької областi вiд 13.02.2008р. 

провадження по справі зупинено до набрання  законної сили судовим рішенням по справі  № 
23/574/07-АП. 

  
Інша інформація 

Інформація, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів 
діяльності емітента відсутня 
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13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. 

 
 13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
 
Найменуванн
я основних 
засобів 

Власні основні засоби 
(тис.грн.) 

Орендовані основні засоби 
(тис.грн.) 

Основні засоби, всього 
(тис.грн.) 

 на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. 
Виробничого 
призначення: 

944.000 809.000 914.000 1857.000 1858.000 2666.000 

будівлі та 
споруди 

5.000 5.000 914.000 1857.000 919.000 1862.000 

машини та 
обладнання 

338.000 310.000 0.000 0.000 338.000 310.000 

транспортні 
засоби 

174.000 149.000 0.000 0.000 174.000 149.000 

інші 427.000 345.000 0.000 0.000 427.000 345.000 
2. 
Невиробничог
о 
призначення: 

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 944.000 809.000 914.000 1857.000 1858.000 2666.000 
Опис  Протягом 2010 року Товариством спрямовано коштів на капітальні інвестиції на 

суму 78 тис. грн., у т.ч. на: 
- придбання (виготовлення) основних засобів 74 тис. грн. 
- інші  капітальні інвестиції  4 тис. грн. 
Облік основних засобів Товариством ведеться по рахункам, групам та 
найменуванням об`єктів.  
За 2010 рік введено в експлуатацію основних засобів на суму 87 тис. грн. у т.ч. 
- машини й обладнання 69 тис. грн. 
- інструменти, прилади, інвентар (меблі)13 тис. грн. 
- малоцінні необоротні матеріальні актив  5 тис. грн. 
Вибуло протягом року основних засобів на 2 тис. грн.   
За даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.10 р. на балансі 
обліковуються наступні основні засобі та інші необоротні матеріальні активи: 
- будинки, споруди та передавальні пристрої 12 тис. грн. 
- машини та обладнання 1 314 тис. грн. 
- транспортні засоби 241 тис. грн. 
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 186 тис. грн. 
- бібліотечні фонди 1 тис. грн. 
- малоцінні необоротні матеріальні активи 71 тис. грн. 
- інші необоротні матеріальні активи  377 тис. грн. 
   Разом  2 202 тис. грн., у т.ч. вартість повністю амортизованих основних засобів 
становить 162 тис. грн.. 
Основні засоби обліковуються Товариством за первісною вартістю. 
Відповідно до договору застави № 55-10 З від 06.09.2010 р. у заставу банку передані 
основні засоби Товариства (обладнання для виготовлення малогабаритних 
трансформаторів). Балансова вартість заставленого майна складає 400 тис. грн. 
Ринкова вартість заставленого майна згідно із звітом про оцінку становить 471 тис. 
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грн. 
Сума накопиченої амортизації основних засобів станом на 31.12.2010 р. становить 1 
393 тис. грн., залишкова вартість – 809 тис. грн. Накопичена амортизація становить 
63,3% первісної вартості основних засобів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал. 
 

41 

13.2 Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 

Найменування показник За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих 
активів(тис. грн.)  

14392.000 14809.000 

Статутний капітал(тис. грн.)  789.000 789.000 

Скоригований статутний капітал(тис. 
грн.)  

789.000 789.000 

Опис Чисті активи Товариства станом на 31.12.2010 р. складають 14 392 тис. грн., тобто на 
13 603 тис. грн. більше, ніж величина статутного капіталу, що відповідає вимогам п. 3 
ст. 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. №435-IV.  
За наслідками 2010 р. чисті активи Товариства у порівнянні з 2009 р. зменшились на 
417 тис. грн. внаслідок отриманих збитків у звітному періоду у сумі 267 тис. грн. та 
виправлення помилок на суму 150 тис. грн. 
 

Висновок Вартість чистих активів перевищує вартість статутного капіталу.Діяльність Товариства 
відповідає чинному законодавству. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал. 
 

42 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента  

Види зобов'язань Дата 
виникнення 

Непогашена 
частина 
боргу 
(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 
коштами (% 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку у тому числі: X 60.000 X X 
на оплату гарантійних зобов`язань по 
гарантіям 

22.11.2010 60.000 20.000 19.01.2011 

Зобов'язання за цінними паперами у 
тому числі: 

X 0.000 X X 

за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X 
д/н д/н 0.000 0.0000000000

00 
д/н 

а іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0.000 X X 

д/н д/н 0.000 0.0000000000
0 

д/н 

за сертифікатами ФОНза кожним 
власним випуском): 

X 0.000 X X 

д/н д/н 0.000 0.0000000000
0 

д/н 

за векселями (всього) X 0.000 X X 
за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними паперами) 
(за кожним видом) 

X 0.000 X X 

д/н д/н 0.000 0.0000000000
0 

д/н 

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

X 0.000 X X 

д/н д/н 0.000 X д/н 
 Податкові зобов'язання X 53.000 X X 
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X 
Інші зобов'язання X 2894.000 X X 
Усього зобов'язань X 3007.000 X X 
Опис Протягом звітного року Товариством укладено 

кредитний договір про відкриття кредитної лінії. Ліміт 
кредитної лінії 150 тис. грн., що не перевищує 25% 
активів Товариства. Заборгованість за кредитним 
договором станом на 31.12.2010 року складає 60 тис. 
грн. 
Зобов*язання складаються з кредиторської 
заборгованості за товари, роботи, послуги в розмірі - 14 
тис.грн.;  
з поточних зобов`язань за  розрахунками: 
- з одержаних авансів - 2280 тис.грн.; 
- з бюджетом -53 тис.грн.; 
- зі страхування - 55 тис.грн.; 
- з оплати праці -128 тис.грн.; 
- з учасниками - 12 тис.грн.; 
- інші поточні зобов`зання - 405 тис.грн.  основну суму 
складає залишок по рахунку 644 «Податковий кредит».  
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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 

1 2 3 
12.08.2010 13.08.2010 Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 
 13.08.2010 13.08.2010 Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 
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ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

 
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 
 Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових 
1 2010 1 0 
2 2009 1 0 
3 2008 1 0 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах? 
 Так Ні 
Реєстраційна комісія X  
Акціонери   X 
Реєстратор  X 

Депозитарій  X 
Інше (запишіть) д/н    
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі у 
останніх загальних зборах(за наявності контролю)? 
 Так Ні 
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР)  X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10%  X 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього 
разу? 
 Так Ні 
Підняттям карток  X 
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук  X 
Інше (запишіть)         д/н 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? 
 Так Ні 
Реорганізація  X 
Внесення змін до статуту товариства  X 
Прийняття рішення про зміну типу товариства  X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X 
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  X 
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення 
їх повноважень 

 X 

Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), прийняття рішення про 
дострокове припинення їх повноважень 

 X 

Інше (запишіть) Не було причин для скликання  позачергових зборів у звітному періоді  
 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі 
заочного голосування? (так/ні)  

 X 
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
  
 
Який склад наглядової ради? 
1 Кількість членів наглядової ради 5 
2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 
3 Кількість представників держави 0 
4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 1 
5 Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 4 
6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 5 
 

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

12 

Які саме комітети створено у складі наглядової ради(за наявності)? 
 Так Ні 
Стратегічного планування  X 
Аудиторський  X 
З питань призначень і винагород  X 
Інвестиційний  X 
Інше (запишіть) У складі Наглядової ради комітети не створено. 
 
Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з 
акціонерами? 

Ні 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою  X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 
акцій 

 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть) За виконання покладених на них обов`язків члени Наглядової ради  одержують 

щомісячну оплату у розмірі однієї середьої заробітної платні в  еквіваленті 
повної зайнятості вТоваристві  за попередній місяць. 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах товариства? 
 Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи у галузі  X 
Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 
Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 
Відсутність конфлікту інтересів  X 
Граничний вік  X 
Відсутні будь-які вимоги X  
Інше (запишіть) д/н 
 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства 

 X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової 
ради ознайомили з його правами та обов'язками 

X  

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із 
корпоративного управління/фінансового менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк / не було 
обрано нового члена 

 X 

Інше (запишіть) Останній раз було обрано нового члена спостережної ради на загальних зборах 
акціонерів 03 квітня 2009 року.     
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Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? 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 товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, 
засідань наглядової ради та засідань правління? 
  Загальні 

збори 
акціонерів 

Засідання 
наглядової 
ради 

Засідання 
правління 

1 Члени правління/директор Ні Ні Ні 
2 Загальний відділ Ні Ні Ні 
3 Члени наглядової ради / голова наглядової ради Ні Ні Ні 
4 Юридичний відділ/юрист Ні Ні Ні 
5 Секретар правління Ні Ні Ні 
6 Секретар загальних зборів Ні Ні Ні 
7 Секретар наглядової ради Ні Ні Ні 
8 Корпоративний секретар Ні Ні Ні 
9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з 

акціонерами 
Ні Ні Ні 

10 Інше (запишіть) д/н д/н д/н 
 
 Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного 
з цих питань? 
 Загальні 

збори 
акціонерів 

Наглядова  
рада 

Виконав-
чий орган 

Не належить 
до компетен-
ції жодного 
органу 

Визначення основних напрямків 
діяльності(стратегії) 

Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-
планів) 

Так Ні Ні Ні 

Затвердження річного фінансового 
звіту/балансу/бюджету 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови правління Ні Ні Ні Ні 
Обрання та відкликання членів правління Ні Ні Ні Ні 
Обрання та відкликання голови наглядової 
ради 

Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання членів наглядової 
ради 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови та членів 
ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів правління 

Ні Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів правління 

Ні Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій 

Ні Так Ні Ні 

Затвердження аудитора Ні Так Ні Ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів 

Ні Ні Ні Так 

 
Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого 
органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? 

Так 

Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт Ні 
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інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? 
 
Які документи існують у вашому товаристві? 
 Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган (правління)  X 
Положення про посадових осіб товариства  X 
Положення про ревізійну комісію X  
Положення про акції товариства  X 
Положення про порядок розподілу прибутку  X 
Інше (запишіть) У Товариствi дiють Положення "Про порядок нарахування та виплати 

дивiдендiв у Вiдкритому акцiонерному товариствi "Завод малогабаритних 
трансформаторiв"  та  "Про надання iнформацiї акцiонерам Вiдкритого 
акцiонерного товариства " Завод малогабаритних трансформаторiв".   

 
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 
  Інформа-

ція розпов-
сюджуєть-
ся на 
загальних 
зборах 

Публікується 
у прессі, 
оприлюд-
нюється в 
загальнодос-
тупній 
інформацій-
ній базі даних 
ДКЦПФР про 
ринок ЦП 

Докумен
ти 
надають
ся для 
ознайом-
лення 
безпосе-
редньо в 
АТ 

Копії 
долку-
ментів 
надають-
ся на 
запит 
акціоне-
ра 

Інформа-ція 
розмі-
щується на 
власній 
інтеренет-
сторінці АТ 

1 Фінансова звітність, 
результати діяльності 

Так Так Так Ні Ні 

2 Інформація про акціонерів, які 
володіють 10-ма та більше 
відсотками статутного 
капіталу 

Ні Так Так Ні Ні 

3 Інформація про склад органів 
управління товариства 

Так Так Так Ні Ні 

4 Статут та внутрішні 
документи 

Так Ні Так Ні Ні 

5 Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх 
проведення 

Ні Ні Так Ні Ні 

6 Розмір винагороди посадових 
осіб АТ 

Ні Ні Ні Ні Ні 

Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку? 

Ні 

 
 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором 
протягом останніх трьох років? 
 Так Ні 
Не проводились взагалі  X 
Менше ніж раз на рік  X 
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік  X 
Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора? 
 Так Ні 
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Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада X  
Правління/директор  X 
Інше (запишіть) д/н 
 
Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Так 
З якої причини було змінено аудитора? 
 Так Ні 
Не задовольняв професійний рівень  X 
Не задовольняли умови угоди з аудитором  X 
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X  
Інше (запишіть) Були запропоновані більш вигідні умови надання послуг.    
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році? 
 Так Ні 
Ревізійна комісія X  
Наглядова рада  X 
Відділ внутрішнього аудиту підприємства  X 
Стороння компанія/сторонній консультант X  
Перевірки не проводились  X 
Інше (запишіть) Зовнішній аудитор 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? 
 Так Ні 
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів  X 
За дорученням наглядової ради  X 
За зверненням виконавчого органу  X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів  X 
Інше (запишіть) д/н 
 
Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? 

Ні 
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох 
років? 
 Так Ні 
1 Випуск акцій  X 
2 Випуск депозитарних розписок  X 
3 Випуск облігацій  X 
4 Кредити банків  X 
5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 
6 Інше (запишіть) д/н 
Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років? 
 
не визначились 
Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-
інформаційних систем протягом наступних трьох років? 

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(*) Ні(*) 
Не задовольняв професійний рівень особи  X 
Не задовольняли умови договору з особою  X 
Особу змінено на вимогу:   
акціонерів  X 
суду  X 
Інше (запишіть) д/н 
 * Ставиться помітка "Х" у відповідних чарунках. 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) 
корпоративного управління? 

Ні 

Дата його прийняття: д/н 
Яким органом управління прийнятий д/н 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління? 

д/н 

Яким чином його оприлюднено д/н 
Розкрийте стан дотримання  кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління у вашому акціонерному товаристві? 

д/н 
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Додаток 

 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
2 

 КОДИ 
                                        Дата (рiк, мiсяць, число) 2010 12 31 
Пiдприємство Публічне акціонерне товариство "Завод 
малогабаритних трансформаторів"  

 за ЄДРПОУ 13604900 

Територiя Запорізька область  за КОАТУУ 231013600 
 Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Приватна  за  КОПФГ 10 

 Орган державного управлiння    за СПОДУ 06024 
 Вид економічної діяльності Виробництво трансформаторів, 

двигунів, генераторів 
 за КВЕД 31.10.1 

 Одиниця вимiру: тис. грн.  Контрольна сума  
Адреса 69600, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе,3    

БAЛAНС 
                                на 31 грудня 2010  р. 

Форма №1             Код за ДКУД  1801001 
 Код На На кiнець 

A К Т И В ряд- початок звiтного 
 ка року перiоду 
1 2 3 4 

І. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
  залишкова вартість   010 0.000 0.000 
  первісна вартість   011 24 24 
  Накопичена амортизація  012 ( 24 ) ( 24 ) 
Незавершене будівництво   020 8 0.000 
Основні засоби:    
  залишкова вартість   030 944 809 
  первісна вартість   031 2117 2202 
  знос   032 ( 1173 ) ( 1393 ) 
Довгострокові біологічні активи:    

  справедлива(залишкова) вартість   035 0.000 0.000 

  первісна вартість   036 0.000 0.000 

  накопичена амортизація   037 ( 0.000  ( 0.000 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

  які обліковуються за методом участі в капіталі    

  інших підприємств   040 0.000 0.000 

  інші фінансові інвестиції   045 0.000 0.000 
Довгострокова дебіторська заборгованість  050 2 2 
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 
нерухомості  

 055 0.000 0.000 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості  056 0.000 0.000 
  Знос інвестиційної нерухомості   057 (0.000) (0.000) 
Відстрочені податкові активи   060 22 0.000 
Гудвіл   065 0.000 0.000 
Інші необоротні активи   070 0.000 0.000 
Усього за розділом І  080 976 811 
   ІІ. Оборотні активи    
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Запаси:    
  виробничі запаси   100 717 2116 
  тварини на вирощуванні та відгодівлі  110 0.000 0.000 
  незавершене виробництво   120 1655 1815 
  готова продукція  130 447 1303 
  Товари  140 0.000 0.000 
Векселі одержані   150 0.000 0.000 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги: 

   

 чиста реалізаційна вартість   160 3145 2548 
  первісна вартість   161 3145 2548 
  резерв сумнівніх боргів   162 ( 0.000 ) ( 0.000 ) 
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
  з бюджетом   170 6570 3192 
  за виданими авансами   180 1963 2417 
  з нарахованих доходів   190 0.000 0.000 
  із внутрішніх розрахунків   200 0.000 0.000 
Інша поточна дебіторська заборгованість   210 4 4 
Поточні фінансові інвестиції   220 0.000 0.000 
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
  в національній валюті   230 134 2993 
  в т.ч. в касі  231 0.000 0.000 
  в іноземній валюті  240 249 4 
Інші оборотні активи  250 28 326 
Усього за розділом ІІ  260 14912 16718 
      ІІІ. Витрати майбутніх періодів   270 2 1 
      ІV. Необоротні активи та групи вибуття   275 0.000 0.000 
Баланс  280 15890 17530 

 
 

Пасив Код На На кiнець 
 ряд- Початок Звiтного 
 ка Року Перiоду 
1 2 3 4 

   І. Власний капітал    
Статутний капітал   300 789 789 
Пайовий капітал   310 0.000 0.000 
Додатковий вкладений капітал   320 0.000 0.000 
Інший додатковий капітал   330 1987 8 
Резервний капітал   340 197 197 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  350 11836 13398 
Неоплачений капітал   360 ( 0.000 ) ( 0.000 ) 
Вилучений капітал   370 ( 0.000 ) ( 0.000 ) 
Усього за розділом І  380 14809 14392 
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу  400 200 57 
Інші забезпечення  410 0.000 0.000 
Сума страхових резервів  415 0.000 0.000 
 Сума часток перестраховиків у страхових резервах  416 0.000 0.000 
Цільове фінансування  420 0.000 0.000 
Усього за розділом ІІ  430 200 57 
       ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків   440 0.000 0.000 
Інші довгострокові фінансові зобов'язання  450 0.000 0.000 
Відстрочені податкові зобов'язання   460 0.000 74 
Інші довгострокові зобов'язання   470 0.000 0.000 
Усього за розділом ІІІ  480 0.000 74 
         ІV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків  500 0.000 60 



Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал. 
 

52 

Поточна заборгованість за довгостроковими    
зобов'язаннями   510 0.000 0.000 
Векселі видані   520 0.000 0.000 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи,    
послуги   530 4 14 
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
  з одержаних авансів   540 311 2280 
  з бюджетом  550 24 53 
  з позабюджетних платежів   560 0.000 0.000 
  зі страхування   570 56 55 
  з оплати праці   580 141 128 
  з учасниками   590 12 12 
  із внутрішніх розрахунків   600 0.000 0.000 
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та 
групами вибуття, утримуваними для продажу  

 605 0.000 0.000 

Інші поточні зобов'язання   610 333 405 
Усього за розділом ІV  620 881 3007 
    V. Доходи майбутніх періодів  630 0.000 0.000 
Баланс  640 15890 17530 

 
Примітки:  Фінансова звітність підприємства складена на підставі діючих національних стандартів 
бухгалтерського обліку і відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні". 
1. Протягом 2010 р. збільшилася валюта балансу на 1540 тис.грн., та на кінець року склала 17530 
тис.грн.  
2. З метою впорядковування звітності  в частині відображення виправлених помилок за минулий 
період згідно П(С)БУ №6 проведено коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок року на 
суму  1979 тис. грн. - виправлення помилки , повязаною з реформацією бухгалтерських рахунків 
станом на 01.07.2000 року. 
3. У складі нематеріальних активів на балансі підприємства числяться права на програмне 
забезпечення.  
На кінець звітного року первинна вартість нематеріальних активів склала 24 тис. грн. 
Придбання, вибуття або списання нематеріальних активів в звітному році не було. 
Нарахування амортизації нематеріальних активів впродовж року не здійснювалося, знос нарахований 
повністю. 
4. Діапазон термінів корисного використання (експлуатації) основних засобів : 5-10 років. 
 Первинна вартість, придбаних підприємством основних засобів відображена на балансі підприємства 
за первинною вартістю і склала 78 тис. грн. 
Вибуло (списано) за рік основних засобів і інших необоротних матеріальних активів на суму 1,3 тыс. 
грн. 
Амортизація за рік нарахована у сумі 393 тис. грн.  
Накопичена амортизація на кінець року складає1393 тис. грн. 
Первинна вартість основних засобів на кінець року склала 2202 тис. грн. 
Вартість орендованих основних засобів за станом на 31.12.2010 р. складає 1857 тис. грн. 
Основних засобів таких, що знаходяться в державній і комунальній власності немає. 
 Вартість основних засобів, переданих в заставу складає 400 тис.грн. Ринкова вартість заставленого 
майна згідно зі звітом про оцінку майна становить 471 тис. грн. 
 Основних засобів, переданих у фінансову та операційну оренду, немає. 
 Балансова вартість запасів на кінець року складає 5234 тис. грн., у т.ч: 
Сировина і матеріали - 1072,4тис. грн. 
Покупні напівфабрикати і комплектуючі - 935,6 тис. грн. 
Паливо - 12,3 тис. грн. 
Запасні частини -1,4 тис. грн. 
Інші матеріали -91,6 тис. грн. 
Малоцінні і швидкозношувані предмети - 2,5 тис. грн. 
Незавершене виробництво - 1814,8 тис. грн. 
Готова продукція - 1303,4 тис. грн. 
5.Сума довгострокової дебіторської заборгованості - заборгованість по довгостроковій позики 
працівникові підприємства складає 2 тис. грн. 
6. Загальна сума поточної дебіторської заборгованості на кінець року за відвантажену продукцію, яка 
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буде погашена протягом 12 місяців  з дати балансу складає 2548 тис. грн., у т.ч.: 
ВАТ "Запоріжтрасформатор" -325 тис. грн. 
ВАТ "Донецькобленерго" -445 тис. грн. 
ВАТ "Завод надпотужних трансформаторів" -1260 тис.грн. 
Дебіторська заборгованість за розрахунками складає станом на 31.12.2010 р. 5 609 тис. грн. у т.ч.: 
- з бюджетом 3 192 тис. грн. 
- за виданими авансами  2 417 тис. грн. 
Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2010 р. становить 4 тис. грн. 
Станом на 31.12.2010 р. Товариство має грошові кошти в національній валюті у розмірі 2 997 тис. грн., 
у т. ч. в іноземній валюті – 4 тис. грн. 
У статті "Інші оборотні активи" відображено сальдо по рахунку 643 «Податкові зобов’язання». Станом 
на 31.12.2010 р. інші оборотні активи складають  326 тис. грн. 
Товариством нараховуються забезпечення виплат для відшкодування наступних (майбутніх) 
операційних витрат на виплату відпусток працівникам. Облік забезпечень ведеться вiдповiдно до 
П(С)БО 11 «Зобов`язання» та П(С)БО 26 «Виплати працівникам». Протягом звітного року розмір 
забезпечення  на виплату відпусток працівникам зменшився на 143 тис. грн. і станом на 31.12.2010 
року становить 57 тис. грн. 
У складі довгострокових зобов*язаннях  станом на 31.12.10 р. обліковується лише сума відстрочених  
податкових зобов’язань у сумі 74 тис. грн. 
Поточні зобов*язання станом на 31.12.2010 р. склали 3 007 тис грн., у т.ч.: 
- короткострокові кредити банків 60 тис. грн. 
- заборгованість  за товари, роботи, послуги 14 тис. грн. 
- зобов*язання за розрахунками: 
- з одержаних авансів  2 280 тис. грн. 
- з бюджетом 53 тис. грн. 
- зі страхування 55 тис. грн. 
- з оплати праці 128 тис. грн. 
- з учасниками 12 тис. грн. 
- інші поточні зобов`язання 405 тис. грн. 
Протягом звітного року Товариством укладено кредитний договір про відкриття кредитної лінії. Ліміт 
кредитної лінії 150 тис. грн. що не перевищує 25% активів Товариства. Заборгованість за кредитним 
договором станом на 31.12.2010 року складає 60 тис. грн. 
У складі статті «Інші поточні зобов’язання» основну суму складає залишок по рахунку 644 
«Податковий кредит». Станом на 31.12.2010 р. сальдо по цьому рахунку складає 403 тис. грн. 
 
 

Керiвник   Зима Аліна Володимирівна 
 (підпис) (прізвище) 

Головний бухгалтер   Лазутіна Людмила Олександрівна 
 (підпис) (прізвище) 
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 Додаток 
  до Положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 3 
 КОДИ 
 Дата (рiк, мiсяць, число) 201

0 
12 31 

  Пiдприємство Публічне акціонерне товариство "Завод 
малогабаритних трансформаторів"  

 за ЄДРПОУ 13604900 

 Територiя Запорізька область  за КОАТУУ 231013600 
 Орган державного управлiння    за СПОДУ 06024 
 Вид економічної 
діяльності 

Виробництво 
трансформаторів, двигунів, 
генераторів 

 за КВЕД 31.10.1 

 Одиниця вимiру: тис. грн.        Контрольна сума  
 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
                                    за 2010  р. 

Форма N2  Код за ДКУД 1801003 
 

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ 
 Код За звітний За попередній 

Найменування показника рядк
а 

період період 

1 2 3 4 
Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, 
послуг)  

010 47982 38219 

Податок на додану вартiсть 015 ( 5334 ) ( 4395 ) 
Акцизний збiр 020 ( 0.000 ) ( 0.000 ) 
 025 ( 0.000 ) ( 0.000 ) 
Інші вирахування з доходу 030 ( 0.000 ) ( 0.000 ) 
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції    
(товарів, робіт, послуг)  035 42648 33824 
Собівартість реалізованої продукції     
(товарів,робiт, послуг) 040 ( 40191 ) ( 30898 ) 
Валовий:    
  Прибуток 050 2457 2926 
  збиток  055 ( 0.000 ) ( 0.000 ) 
Iншi операцiйнi доходи  060 16724 12092 
у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції, 
одержаних унаслідок сільськогосподарської 
діяльності  

061 0.000 0.000 

Адміністративні витрати 070 ( 1134 ) ( 1072 ) 
Витрати на збут  080 ( 531 ) ( 583 ) 
Інші операційні витрати 090 ( 16782 ) ( 11994 ) 
у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних 
активів сільськогосподарської продукції, 
одержаних унаслідок сільськогосподарської 
діяльності 

091  0.000   0.000  

Фінансові результати від операційної діяльності:    
  прибуток  100 734 1369 
  Збиток 105 ( 0.000 ) ( 0.000 ) 
Дохід від участі в капіталі  110 0.000 0.000 
Інші фінансові доходи 120 10 84 
Інші доходи 130 4818 0.000 
Фінансові витрати 140 ( 0.000 ) ( 0.000 ) 
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0.000 ) ( 0.000 ) 
Інші витрати  160 ( 5642 ) ( 0.000 ) 
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Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті 

165 0.000 0.000 

Фінансові результати від звичайної діяльності    
до оподаткування:    
  прибуток  170 0.000 1453 
  Збиток 175 ( 80 ) ( 0.000 ) 
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або 
прибуток від переоцінки необоротних активів та 
групи вибуття унаслідок припинення діяльності 

176 0.000 0.000 

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

177 0.000 0.000 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 187 436 
Дохід з податку на прибуток від звичайної 
діяльності 

185 0.000 0.000 

Фінансові результати від звичайної діяльності:    
  Прибуток 190 0.000 1017 
  збиток  195 ( 267 ) ( 0.000 ) 
Надзвичайні:    
  Доходи 200 0.000 0.000 
  Витрати 205 ( 0.000 ) ( 0.000 ) 
Податки з надзвичайного прибутку  210 0.000 0.000 
Частка меншості 215 0.000 0.000 
Чистий:    
  Прибуток 220 0.000 1017 
  збиток  225 ( 267 ) ( 0.000 ) 
Забезпечення матеріального заохочення 226 0.000 0.000 

 
 

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 Код За звітний За попередній 
         Найменування показника рядк

а 
період період 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 230 36958 26090 
Витрати на оплату праці 240 3380 3361 
Відрахування на соціальні заходи 250 1270 1240 
Амортизація  260 221 208 
Інші операційні витрати  270 1345 1674 
Разом  280 43174 32573 

 
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ 

 Код За звітний За попередній 
            Найменування показника рядк

а 
період період 

 1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 300 78916000 78916000 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 78916000 78916000 
Чистий прибуток, що припадає на одну    
просту акцію (грн.) 320 0.00 0.01 
Скоригований чистий прибуток, що припадає на    
одну просту акцію (грн.) 330 0.00 0.01 
Дивіденди на одну просту акцію (грн.) 340 0.00 0.00 

 
Примітки:   1. Визнання доходів: дохід від реалізації готової продукції, товарів і інших активів  
признається при передачі покупцеві або транспортній організації  такої продукції, товарів і інших 
активів; дохід, пов`язаний з наданням послуг, признається виходячи з моменту прийняття результатів 
послуг замовником. 
Така оцінка співпадає з вимогами П(С)БО №15. 
Протягом 2010 р. Товариством було отримано дохід у сумі 64 200 тис. грн., у тому числі: 
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- чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 42 648 тис. грн.; 
- інші операційні доходи 16 724 тис. грн.складаються з прибутків від реалізації інших оборотних 
активів, реалізації іноземної валюти, операційних курсових різниць та інших операційних доходів; 
- інші фінансові доходи 10 тис. грн.включають отримані відсотки банку; 
- інші доходи 4 818 тис. грн. включають реалізацію ОВДЗ. 
 2.Загальна сума витрат за 2010 р. склала  64 467 тис. грн., у тому числі: 
 - собівартість реалізованої продукції  (товарів, робіт, послуг) 40 191 тис. грн.; 
- адміністративні витрати  1 134 тис. грн.включать загальногосподарські витрати, пов`язані з 
управлінням і обслуговуванням підприємства, витрати на утримання адміністративно-управлінського 
персоналу, на утримання основних засобів, охорону,  юридичні і інші послуги; 
- витрати на збут  531 тис. грн. включають витрати, пов`язані з реалізацією продукції (агентські 
послуги, пов`язані з пошуком споживачів продукції, транспортні витрати на доставку продукції, 
утримання відділу продажів, рекламу); 
- інші операційні витрати 16 782 тис. грн.включають витрати від реалізації іноземної валюти, витрат від 
операційних курсових різниць, сплачених штрафів, збитків, пов`язаних з реалізацією виробничих 
запасів утримання та інших витрат; 
- інші витрати  5 642 тис. грн. включають собівартість ОВДЗ. 
3. Інших прибутків та витрат від звичайної діяльності в звітному році не було. 
4. Прибутків та витрат від надзвичайних подій не було  
5. За наслідками 2010 року підприємство отримало чистий збиток у сумі  267 тис.грн. 
Податок на прибуток  від звичайної діяльності визначено відповідно П(С)БО №17, та складає за 2010 
рік 187 тис. грн. 
Складові елементи витрат по податку на прибуток: 
- поточний податок на прибуток (сума податку, вказана в Декларації про прибуток підприємства за 
2010 рік) - 91,0 тис. грн. 
- відстрочені податкові активи - 22,1 тис. грн. 
- відстрочені податкові зобов*язання - 73,9 тис. грн. 
Фінансова звітність товариства відповідає вимогам чинного законодавства України і прийнятої 
облікової політики і реально відображає його фінансовий стан на дату складання балансу. 
 
 
 

Керiвник   Зима Аліна Володимирівна 
 (підпис)  (прізвище) 

Головний бухгалтер   Лазутіна Людмила Олександрівна 
 (підпис)  (прізвище) 
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 Додаток 
 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 
 КОДИ 
                                        Дата (рiк, мiсяць, число) 2010 12 31 
 Пiдприємство Публічне акціонерне товариство 
"Завод малогабаритних трансформаторів"  

 за ЄДРПОУ 13604900 

 
Територi
я 

Запорізька область  за КОАТУУ 231013600 

 Організаційно-правова форма господарювання  
Приватна 

 за КОПФГ 10 

 Вид економічної 
діяльності 

Виробництво трансформаторів, 
двигунів, генераторів 

 за КВЕД 31.10.1 

 Одиниця вимiру: тис. грн.        Контрольна сума  
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

 за 2010 р. 
Форма N3  Код за ДКУД 1801004 

Стаття Код За звітний 
період 

За 
аналогічний 

період  
   попереднього 

року  
1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної 
діяльності 

   

 Надходження  від:    
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   010 46851 0.000 
Погашення векселів одержаних  015 0.000 0.000 
Покупців і замовників авансів   0020 2280 0.000 
Повернення авансів  030 23 0.000 
Установ банків відсотків за поточними рахунками  035 10 0.000 
Бюджету податку на додану вартість  040 33 0.000 
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів)  

045 1 0.000 

Отримання субсидій, дотацій  050 0.000 0.000 
Цільового фінансування в 060 0.000 0.000 
Боржників неустойки (штрафів, пені)  070 3 0.000 
Інші надходження  080 16550 0.000 
                         Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг)  090 (43873)  (0.000) 
Авансів  95  (2417) (0.000) 
Повернення авансів  100  (130)  (0.000) 
Працівникам   105  (2819)  (0.000) 
Витрат на відрядження   110 (13)  (0.000) 
Зобов'язань з податку на додану вартість   115  (0.000) (0.000) 
Зобов'язань з податку на прибуток   120  (209)  (0.000) 
Відрахувань на соціальні заходи   125  (1383)  (0.000) 
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів)  

130  (524) (0.000) 

Цільових внесків  140  (0.000)  (0.000) 
Інші витрачання  145  (16569)  (0.000) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій  150 -2186 0.000 
Рух коштів від надзвичайних подій  160 0.000 0.000 
Чистий рух коштів від операційної діяльності  170 -2186 0.000 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності 
Реалізація: 

   

         фінансових інвестицій  180 0.000 0.000 
         необоротних активів  190 0.000 0.000 
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         майнових комплексів  200 0.000 0.000 
Отримані:  
         відсотки  

 
210 

 
0.000 

 
0.000 

         дивіденди  220 0.000 0.000 
Інші надходження  230 0.000 0.000 
Придбання     
         фінансових інвестицій  240  (0.000)  (0.000) 
         необоротних активів  250  (78)  (0.000) 
         майнових комплексів  260  (0.000) (0.000) 
Інші платежі  270  (0.000)  (0.000) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій  280 -78 0.000 
Рух коштів від надзвичайних подій  290 0.000 0.000 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  300 -78 0.000 
III. Рух коштів у результаті фінансової 
діяльності  

   

Надходження власного капіталу  310 0.000 0.000 
Отримані позики  320 103 0.000 
Інші надходження  330 4818 0.000 
Погашення позик  340  (43)  (0.000) 
Сплачені дивіденди  350  (0.000)  (0.000) 
Інші платежі  360  (0.000)  (0.000) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій  370 4878 0.000 
Рух коштів від надзвичайних подій  380 0.000 0.000 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності  390 4878 0.000 
Чистий рух коштів за звітний період  400 2614 0.000 
Залишок коштів на початок року  410 383 0.000 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  420 0.000 0.000 
Залишок коштів на кінець року  430 2997 0.000 

 
Примітки. 
 Для формування Звiту про рух грошових коштiв емiтент використовував данi регiстрiв 
бухгалтерського облiку в яких є наявнiсть iнформацiї про операцiї руху грошових коштiв та їх 
еквiвалентiв, облiк по яких враховується на наступних рахунках: 30(Каса), 31 (Рахунки в банках), 333 
(Грошовi кошти в дорозi в нацiональнiй валютi), 334 (Грошовi кошти в дорозi в iноземнiй валютi). При 
формуваннi Звiту про рух грошових коштiв пiдприємство застосовує прямий метод. Прямий метод 
використовувався при формуваннi грошових коштiв операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової 
дiяльностi де виключаються не грошовi операцiї, а також внутрiгруповi операцiї. Розшифрування статтi 
"Iншi надходження" та "Iншi платежi" (основнi показники): Ряд. 080 гр. 3 - 16550 тис. грн. . Ряд. 145 гр. 3 
- 16569 тис. грн. (розрахунки з iншими дебiторами). Ряд. 250 гр.3 - 78 тис. грн. (придбання основних 
засобів - 74 тис. грн., інших капітальних інвестицій - 4 тис. грн.). Грошовий потiк вiд фiнансової 
дiяльностi: Ряд. 330 гр. 3 - 4818 тис. грн. (отримання ОВДЗ). 1.3. Примiтки до звiту про рух грошових 
коштiв I. Рух грошових коштiв у результатi операцiйної дiяльностi. У строчцi 010 (гр.3) <Надходження 
вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)> вiдображена сума отриманих грошових коштiв вiд 
продажу готової продукцiї. За 2010 рiк вона складає 46851 тис.грн.. У строчцi 015 "Погашення векселiв 
одержаних" iнформацiя вiдсутня тому, що на протязi звiтного року грошових операцiй з векселями не 
вiдбувались У строчцi 020 <Надходження вiд покупцiв i замовникiв авансiв> вiдображена сума 
отриманих попереднiх оплат вiд покупцiв пiд наступнi поставки. Вона становить2280 тис.грн. По 
строчцi 030 "Повернення авансiв" за звiтний перiод вiдображена сума поверненої пiдприємству 
постачальниками попередньої оплати. Вона становить 23,0 тис.грн. По строчцi 035 "Надходження вiд 
установ банкiв вiдсоткiв за поточними рахунками" відображена сумма відсотків,яка надійшла від 
установ банків і склала 10тис.грн.. Строчка 040 "Надходження вiд бюджету податку на додану 
вартiсть" відображена сума бюджетного відшкодування сум ПДВ на розрахунковий рахунок,яка 
складає 33тис.грн. По строчцi 045 "Повернення iнших податкiв i зборiв (обов`язкових платежiв)" 
відображена сума відшкодування  суми  податку від фонду соціального страхування,яка склала 1 тис. 
грн. По строчцi 050 "Отримання субсидiй i дотацiй" інформація відсутня,так як підприємство не 
отримувало субсидій та дотацій.  По строчцi 060 "Надходження вiд цiльового фiнансування" 
iнформацiя вiдсутня тому, що пiдприємство не отримувало асигнування з бюджету та кошти цiльового 
фiнансування. По строчцi 070 "Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi)" вiдображається 
отриманi пiдприємством грошовi кошти за порушення законодавства. Ця сума становить 3 тис.грн. По 
строчцi 080 "Iншi надходження" вiдображена сума надходження грошових коштiв вiд операцiйної 
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дiяльностi, а саме вiд реалiзацiї валютних коштів, оборотних активів, послуг. За 2010 рiк вона 
становить 16550,0 тис.грн. По строчцi 090 "Витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг)" 
вiдображаються грошовi кошти, сплаченi постачальникам за отриманi ТМЦ, послуги. За звiтний рiк 
вони складають 43873,0 тис.грн. По строчцi 095 "Витрачання на оплату авансiв" вiдображена сума 
попередньої оплати постачальникам ТМЦ, послуг, якi будуть поставленi пiзнiше. Сума перерахованих 
авансiв становить 2417,0 тис.грн. По строчцi 100 "Повернення авансiв" вiдображаються суми 
попередньої оплати, якi пiдприємство повернуло покупцям. За 2010 рiк ця сума становить 130,0 
тис.грн. По строчцi 105 " Витрачання на оплату працiвникам" вiдображена сума витрачених грошових 
коштiв на оплату працi. За 2010 рiк ця сума становить 2819,0 тис.грн По строчцi 110 "Витрачання на 
вiдрядження" вiдображаються грошовi кошти у сумi 13,0 тис.грн, якi були використанi на службовi 
вiдрядження. По строчцi 115 "Витрачання на оплату зобов`язань з податку на додану вартiсть" 
інформація відсутня,так як підприємство не сплачувало суми ПДВ грошовими коштами на бюджетні 
рахунки, а зараховувало в рахунок не відшкодовани підприємству Сум ПДВ . По строчцi 120 " 
Витрачання на оплату зобов`язань з податку на прибуток" вiдображена сума сплаченого в бюджет 
податку на прибуток в розмiрi 209,0 тис.грн . По строчцi 125 "Витрачання на оплату вiдрахувань на 
соцiальнi заходи" вiдображена сума сплачених внескiв на загальнообов`язкове державне пенсiйне i 
соцiальне страхування. За рiк вона становить 1383,0 тис.грн. По строчцi 130 "Витрачання на оплату 
зобов`язань з iнших податкiв i зборiв (обов`язкових платежiв)" вiдображена сума сплачених податкiв i 
сборiв . За 2010 рiк вона становить 524 тис.грн. По строчцi 140 "Витрачання на оплату цiльових 
внескiв" iнформацiя вiдсутня тому, що на протязi 2010 року сплати цiльових i благодiйних внескiв не 
вiдбувалось. По строчцi 145 "Iншi витрачання"  відображена сума купівлі іноземної валюти , курсових 
різниць , комісії банку та собівартість проданих оборотних активів. По строчцi 150 "Чистий рух коштiв 
до надзвичайних подiй" за пiдсумками звiтного року показник чистого руху грошових коштiв вiд 
операцiйної дiяльностi є від»ємним вiн становить -2186 тис.грн; це означає, що надходжень грошових 
коштiв за 2010р не достатньо щодо їх витрат. II. Рух грошових коштiв у результатi iнвестицiйної 
дiяльностi. По строчкам 180-240 iнформацiя вiдсутня тому, що на протязi 2010 року iнвестицiйних 
операцiй щодо вказаних строк не вiдбувалось. сь. По строчцi 250 <Придбання необоротних активiв> 
вiдображена виплата грошових коштiв для придбання необоротних активiв. Загальна сума за 2010 рiк 
становить 78 тис.грн. По строчцi 260 "Придбання майнових комплексiв" iнформацiя вiдсутня тому, що 
на протязi 2010 року придбання дочiрних пiдприємств та iнших господарських одиниць не вiдбувалось 
. По строчцi 270 "Iншi платежi" iнформацiя вiдсутня, так як підпрємство не сплачувало інші платежі  . 
По строчцi 280 "Чистий рух коштiв до надзвичайних подiй" за пiдсумками звiтного року показник 
чистого руху грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi є вiд`ємним , вiн становить 78 тис.грн; це 
означає, що надходжень грошових коштiв за 2010р недостатньо щодо їх витрат. III. Рух грошових 
коштiв у результатi фiнансової дiяльностi. По строчцi 310 "Надходження власного капiталуi" 
iнформацiя вiдсутня тому, що на протязi року грошових операцiй, якi привели б до збiльшення 
власного капiталу не вiдбувалось. По строчцi 320 "Отриманi позики" відображені банківські 
позики,сума становить 103тис.грн.По строчцi 330 "Iншi надходження" вiдображено надходження iнших 
грошових коштiв у сумi 4818тис.грн, пов`язаних з фiнансовою дiяльнiстю. По строчцi 340 "Погашення 
позик" вiдображено вибуття грошових коштiв у сумi 43 тис.грн на погашення короткострокового 
кредиту банку. По строчцi 350 "Сплаченi дивiденди" інформація відсутня так як вибуття грошових 
коштiв для сплати дивiдендiв учасникам не відбувалось. По строчцi 360 "Iншi платежi" інформація 
відсутня, так як підприємство не сплачувало інших фінансових платежів.  По строчцi 370 "Чистий рух 
коштiв до надзвичайних подiй" за пiдсумками звiтного року показник чистого руху грошових коштiв вiд 
фiнансової дiяльностi становить 4878 тис.грн;  Показник строки 400 за пiдсумками звiтного року 
показник чистого руху грошових коштiв є позитивним i становить - 2614 тис. грн; це означає, що 
надходжень грошових коштiв за 2010р достатньо щодо їх витрат. По строчцi 410 "Залишок коштiв на 
початок року" вiдображаються залишки грошових коштiв пiдприємства на початок звiтного перiоду i 
складають 383,0 тис. грн. По строчцi 430 "Залишок коштiв на кiнець року" вiдображаються залишки 
грошових коштiв пiдприємства на кiнець звiтного перiоду, вони складають 2997,0 тис. грн. 
 
 
 

Керiвник ___________  Зима Аліна Володимирівна 
 (пiдпис)  (прізвище) 

Головний бухгалтер ___________  Лазутіна Людмила Олександрівна 
 (пiдпис)  (прізвище) 
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 Додаток  
  до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 
   КОДИ 
  Дата (рiк, мiсяць, 

число) 
2010 12 31 

Пiдприємство: Публічне акціонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторів" за ЄДРПОУ 13604900 
Територiя: Запорізька область за КОАТУУ 231013600 
Орган державного управлiння:   за СПОДУ 06024 
Галузь (вид дiяльностi):   за ЗКГНГ   
Вид економічної діяльності: Виробництво трансформаторів, двигунів, генераторів за КВЕД 31.10.1 
Одиниця вимiру:  тис. грн. Контрольна 

сума 
 

Звіт про власний капітал 
за 2010 р. 

 Форма №4 Код за ДКУД 1801005 
Стаття К 

о 
д 

Статутн
ий 

капітал 

Пайови
й 

капітал 

Додатко
вий 

вкладе-
ний 

капітал 

Інший 
додатко-
вий 

капітал 

Резерв-
ний 

капітал 

Нерозпод
і 

лений 
прибуток 

Неопла- 
чений 
капітал 

Вилуче
ний 

капітал 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Залишок на початок року 010 789 0.000 0.000 1987 197 11836 0.000 0.000 14809 
Коригування:           
Зміна облікової політики 020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Виправлення помилок 030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
інші зміни 040 0.000 0.000 0.000 -1979 0.000 1829 0.000 0.000 -150 
Скоригований залишок на            
початок року 050 789 0.000 0.000 8 197 13665 0.000 0.000 14659 
Переоцінка активів:           
Дооцінка основних засобів 060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Уцінка основних засобів 070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Дооцінка незавершеного 
будівництва 

080 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Уцінка незавершеного 
будівництва 

090 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Дооцінка нематеріальних 
активів 

100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Уцінка нематеріальних активів 110 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  120 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Чистий прибуток (збиток) за           
звітний період 130 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -267 0.000 0.000 -267 
            
           
Розподіл прибутку:           
Виплати власникам (дивіденди) 140 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Спрямування прибутку до 
статутного 

          

капіталу  150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Відрахування до резервного 
капіталу 

160 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 170 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Внески учасників:            
Внески до капіталу  180 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Погашення  заборгованості з 
капіталу 

190 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Вилучення капіталу:            
Викуп акцій (часток)   210 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Перепродаж викуплених акцій 
(часток)  

220 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Анулювання викуплених акцій 
(часток)  

230 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Вилучення частки в капіталі   240 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Зменшення номінальної 
вартості акцій 

250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Інші зміни в капіталі:            
Списання  невідшкодованих 
збитків  

260 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Безкоштовно отримані активи   270 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 280 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Разом змін в капіталі  290 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -267 0.000 0.000 -267 
 Залишок на кінець року   300 789 0.000 0.000 8 197 13398 0.000 0.000 14392 

 
Примітки:  Власний капітал підприємства на кінець звітного періоду складає 14809 тис. грн., у т.ч: 
- статутний капітал - 789 тис. грн.; 
- інший додатковий капітал - 8 тис. грн.; 
- резервний капітал - 197 тис. грн. 
Резервний капітал сформовано повністю і він становить 25% від статутного капіталу. 
- нерозподілений прибуток - 13398 тис. грн. 
 Товариство має 78916000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01грн. кожна.Прості іменні акції кількостю 78916000 штук на суму 789160 
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гривень зареєстровані Свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій, виданим Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 23.01.2003р., 
реєстраційний номер №28/1/03. 
 
 

 
Керiвник   Зима Аліна Володимирівна 

 (підпис) (прізвище) 
Головний бухгалтер   Лазутіна Людмила Олександрівна 

 (підпис) (прізвище) 
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 Затверджено наказом Міністерства фінансів України  
 від 29 листопада 2000р. №302 (у редакції наказу від 28.10.2003 

№602) 
   КОДИ 
  Дата (рiк, мiсяць, 

число) 
2010 12 31 

Пiдприємство: Публічне акціонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторів" за ЄДРПОУ 13604900 
Територiя: Запорізька область за КОАТУУ 231013600 
Орган державного управлiння:   за СПОДУ 06024 
Вид економічної діяльності: Виробництво трансформаторів, двигунів, генераторів за КВЕД 31.10.1 
Середня кількість працівників 0.000 Контрольна 

сума 
 

Одиниця вимiру: тис. грн.    
Примітки до річної фінансової звітності 

за 2010 р. Форма №5 Код за 
ДКУД 

1801008 

      
І. Нематеріальні активи 

Групи  
нематеріальних  

активів 

Код 
ряд 
кa 

Залишок на 
початок року 

Надій
шло 
за рік 

Переоцінка 
(дооцінка+, 
переоцінка-) 

Вибуло за рік Нарах
овано 
аморт
изації 
за рік 

Втрат
и від 
змен
шення 
корис
ності 
за рік 

Інші зміни за рік Залишок на 
кінець року 

  первісн
а 

(перео
ці нена) 
вартіст

ь 

знос  первісно
ї 

(переоці 
неної) 

вартості 

зносу первісн
а 

(перео
ці нена) 
вартіст

ь 

Знос   первісно
ї 

(переоці 
неної) 

вартості 

знос
у 

первісн
а 

(переоц
і нена) 
вартість 

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Права 
користування 
природніми 
ресурсами 

010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
0 

0.000 0.000 0.000 0.00
0 

0.000 0.000 

Права 
користування 
майном 

020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
0 

0.000 0.000 0.000 0.00
0 

0.000 0.000 

Права на знаки 
для товарів та 

030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
0 

0.000 0.000 0.000 0.00
0 

0.000 0.000 
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послуг 
Права на об'єкти 
промислової 
власності 

040 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
0 

0.000 0.000 0.000 0.00
0 

0.000 0.000 

Авторські та 
суміжні з ними 
права 

050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
0 

0.000 0.000 0.000 0.00
0 

0.000 0.000 

Гудвіл 060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
0 

0.000 0.000 0.000 0.00
0 

0.000 0.000 

Інші нематеріальні 
активи 

070 24 24 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
0 

0.000 0.000 0.000 0.00
0 

24 24 

Разом 080 24 24 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
0 

0.000 0.000 0.000 0.00
0 

24 24 

         
Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження прав власності (081) 0.000  
 вартість оформлених в заставу нематеріальних активів (082) 0.000  
 вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0.000  
Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільового 

фінансування 
(084) 0.000  

Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження 
права власності 

(085) 0.000  

ІІ. Основні засоби 
Групи  основних  
засобів 

Код 
ряд 
ка 

Залишок на 
початок року 

Надійшл
о за рік  

Переоцінка 
(дооцінка+, 
переоцінка-) 

Вибуло за рік Нарахова
но 
амортиза
ції за рік 

Втрати 
від 
зменшен
ня 
корисност
і за рік 

Інші зміни за рік 

  первісн
а 
(переоці 
нена) 
вартість 

знос  первісно
ї 
(переоці 
неної) 
вартості 

зносу первісн
а 
(переоц
і нена) 
вартіст
ь 

Знос   первісн
ої 
(переоц
і неної) 
вартості 

зносу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Земельні ділянки 100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Інвестиційна 
нерухомість 

105 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Капітальні витрати 
на поліпшення 
земель 

110 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Будинки, споруди та 
передавальні 
пристрої 

120 12 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0.000 0.000 0.000 

Машини та 
обладнання 

130 1245 908 69 0.000 0.000 0.000 0.000 96 0.000 0.000 0.000 

Транспортні засоби 140 241 67 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 25 0.000 0.000 0.000 
Інструменти, 
прилади, інвентар 
(меблі) 

150 173 64 13 0.000 0.000 0.000 0.000 18 0.000 0.000 0.000 

Робоча і 
продуктивна худоба 

160 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Багаторічні 
насадження 

170 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Інші основні засоби 180 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Бібліотечні фонди 190 1 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Малоцінні 
необоротні 
матеріальні активи 

200 68 64 5 0.000 0.000 2 1 5 0.000 0.000 0.000 

Тимчасові 
(нетитульні) споруди 

210 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Природні ресурси 220 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Інвентарна тара 230 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Предмети прокату 240 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Інші необоротні 
матеріальні активи 

250 377 63 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 76 0.000 0.000 0.000 

Разом 260 2117 1173 87 0.000 0.000 2 1 221 0.000 0.000 0.000 
 
Групи  основних  засобів Код 

ряд ка 
Залишок на кінець року у тому числі 

   одержані за фінансовою 
орендою 

передані в оперативну оренду 

  первісна 
(переоці нена) 
вартість 

Знос первісна 
(переоці нена) 
вартість 

Знос первісна 
(переоці нена) 
вартість 

Знос 

1 2 14 15 16 17 18 19 
Земельні ділянки 100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Інвестиційна нерухомість 105 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Капітальні витрати на 
поліпшення земель 

110 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 

120 12 7 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Машини та обладнання 130 1314 1004 0.000 0.000 0.000 0.000 
Транспортні засоби 140 241 92 0.000 0.000 0.000 0.000 
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі) 

150 186 82 0.000 0.000 0.000 0.000 

Робоча і продуктивна худоба 160 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Багаторічні насадження 170 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Інші основні засоби 180 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Бібліотечні фонди 190 1 1 0.000 0.000 0.000 0.000 
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 

200 71 68 0.000 0.000 0.000 0.000 

Тимчасові (нетитульні) 
споруди 

210 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Природні ресурси 220 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Інвентарна тара 230 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Предмети прокату 240 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Інші необоротні матеріальні 
активи 

250 377 139 0.000 0.000 0.000 0.000 

Разом 260 2202 1393 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
Із рядка 260 графа 
14 

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством 
обмеження прав власності 

(261) 0.000 

 вартість оформлених в заставу основних засобів (262) 0.000 
 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація 

реконструкція тощо) 
(263) 0.000 

 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 162 
 основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) 0.000 
З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) 0.000 
 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) 0.000 
Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0.000 
 Вартість основних засобів, що взяті в операивну оренду (267) 0.000 
Із рядка 260 графа 
15 

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження прав власності (268) 0.000 

З рядка 105 графа 
14 

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0.000 
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ІІІ. Капітальні інвестиції 

 
Найменування показника Код За рік На кінець року 
1 2 3 4 
Капітальне будівництво 280 0.000 0.000 
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 74 0.000 
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 0.000 0.000 
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0.000 0.000 
Формування стада 320 0.000 0.000 
Інші 330 4 0.000 
Разом 340 78 0.000 
 

ІV. Фінансові інвестиції 
 
Найменування показника Код За рік На кінець року 
   довгострокові поточні 
1 2 3 4 5 
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі:     
асоційовані підприємства 350 0.000 0.000 0.000 
дочірні підприємства 360 0.000 0.000 0.000 
спільну діяльність 370 0.000 0.000 0.000 
Б. Інші фінансові інвестиції в:     
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 0.000 0.000 0.000 
Акції 390 0.000 0.000 0.000 
Облігації 400 5642 0.000 0.000 
Інші 410 0.000 0.000 0.000 
Разом (розд.А + розд.Б) 420 5642 0.000 0.000 
 
Із рядка 045 гр.4 
Балансу 

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:                                         
за собівартістю 

(421) 0.000 

                                         за справедливою вартістю (422) 0.000 
                                         за амортизованою собівартістю (423) 0.000 
Із рядка 220 гр.4 
Балансу 

Поточні фінансові інвестиції відображені:                                                           
за собівартістю 

(424) 0.000 

                                         за справедливою вартістю (425) 0.000 
                                         за амортизованою собівартістю (426) 0.000 
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V. Доходи і витрати 

 
Найменування показника Код Доходи Витрати 
1 2 3 4 
А. Інші операційні доходи і витрати    
Операційна оренда активів 440 160 73 
Операційна курсова різниця 450 74 59 
Реалізація інших оборотних активів 460 3 1 
Штрафи, пені, неустойки 470 0.000 0.000 
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 0.000 0.000 
Інші операційні доходи і витрати 490 16487 16649 
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 0.000 
непродуктивні витрати і втрати 492 X 0.000 
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:    
  асоційовані підприємства 500 0.000 0.000 
  дочірні підприємства 510 0.000 0.000 
  спільну діяльність 520 0.000 0.000 
В. Інші фінансові доходи і витрати    
Дивіденди 530 0.000 X 
Проценти 540 X 0.000 
Фінансова оренда активів 550 0.000 0.000 
Інші фінансові доходи і витрати 560 10 0.000 
Г. Інші доходи і витрати    
Реалізація фінансових інвестицій 570 0.000 0.000 
Реалізація необоротних активів 580 0.000 0.000 
Реалізація майнових комплексів 590 0.000 0.000 
Неопераційна курсова різниця 600 0.000 0.000 
Безоплатно одержані активи 610 0.000 X 
Списання необоротних активів 620 X 0.000 
Інші доходи і витрати 630 4818 5642 
 
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0.000 
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними 
(бартерними) контрактами з пов’язаними сторонами 

(632) 0.000 
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VI. Грошові кошти 
 

Найменування показника Код На кінець року 
1 2 3 
Касса 640 0.000 
Поточний рахунок банку 650 2997 
Інші рахунки в банку (акредитиви ,чекові книжки) 660 0.000 
Грошові кошти в дорозі 670 0.000 
Еквіваленти грошових коштів 680 0.000 
Разом 690 2997 
Із рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0.000 
 

VII. Забезпечення і резерви 
Збільшення 
забезпечення 

Види забезпечень Код 
рядк
а 

Залишок 
забезпече
н ня на 
початок 
року 

створен 
ня 

забезпеч
ен ня 

додатк
о вих 
відрах
у вань 

Сума 
забезпечен 

ня, що 
використан
а протягом 

року 

Невикориста
на сума 

забезпечення
, що 

сторнована у 
звітному 
періоді 

Сума 
очікуваного 

відшкодуванн
я витрат 
іншою 

стороною, що 
врахована 
при оцінці 

забезпечення 

Залишо
к 

забезпе 
чень на 
кінець 
року 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 200 0.000 0.000 143 0.000 0.000 57 
Забезпечення наступих витрат на додаткове 
пенсійне забезпечення 

720 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Забезпечення наступих витрат на виконання 
гарантійних зобов'язань 

730 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Забезпечення наступих витрат на 
реструктуризацію 

740 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Забезпечення наступих витрат на виконання 
зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 

750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 760 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 770 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Резерв сумнівних боргів 775 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Разом 780 200 0.000 0.000 143 0.000 0.000 57 
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VIII. Запаси 
Переоцінка за рік Найменування показника Код 

рядка 
Балансова 
вартість на 
кінець року 

збільшення чистої 
вартості 
реалізації* 

уцінка 

1 2 3 4 5 
Сировина і матеріали 800 1080 0.000 0.000 
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 1020 0.000 0.000 
Паливо 820 12 0.000 0.000 
Тара і тарні матеріали 830 0.000 0.000 0.000 
Будівельні матеріали 840 0.000 0.000 0.000 
Запасні частини 850 1 0.000 0.000 
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0.000 0.000 0.000 
Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870 0.000 0.000 0.000 
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 3 0.000 0.000 
Незавершене виробництво 890 1815 0.000 0.000 
Готова продукція 900 1303 0.000 0.000 
Товари 910 0.000 0.000 0.000 
Разом 920 5234 0.000 0.000 
 
Із рядка 920 гр.3 Балансу Балансова вартість запасів:   
                                        відображених за чистою вартістю реалізації (921) 5234 
                                        переданих у переробку (922) 0.000 
                                        оформлених в заставу (923) 0.000 
                                        переданих на комісію (924) 0.000 
Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 (925) 0.000 
 
*визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" 
 

IX. Дебіторська заборгованість 
у т.ч. за строками непогашення Найменування показника Код 

рядка 
Всього на 
кінець року до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців 

1 2 3 4 5 6 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 2548 2548 0.000 0.000 
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 4 4 0.000 0.000 
 
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0.000 
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) 325 
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X. Нестачі і витрати від псування цінностей 

 
Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0.000 
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0.000 
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не 
прийнято (позабалансовий рахунок 072) 

980 0.000 

 
XI. Будівельні контракти 

Найменування показника Код рядка Сума 
1 2 3 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0.000 
Заборгованість на кінець звітного року: валова замовників 1120 0.000 
валова замовникам 1130 0.000 
з авансів отриманих 1140 0.000 
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0.000 
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0.000 
 

XII. Податок на прибуток 
 

Найменування показника Код рядка Сума 
1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 91 
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220 22 
   на кінець звітного року 1225 0.000 
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року 1230 0.000 
   на кінець звітного року 1235 74 
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 187 
у тому числі: поточний податок на прибуток 1241 91 
   зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 22 
   зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 74 
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0.000 
у тому числі: поточний податок на прибуток 1251 0.000 
   зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0.000 
   зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 0.000 
  

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 
Найменування показника Код рядка Сума 
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1 2 3 
Нараховано за звітний рік 1300 221 
Використано за рік - усього 1310 78 
в тому числі на:    будівництво об'єктів 1311 0.000 
   придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 74 
   з них машини та обладнання 1313 0.000 
   придбання (створення)нематеріальних активів 1314 0.000 
   погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0.000 
 1316 4 
 1317 0.000 
 

 

XIV. Біологічні активи 
 

Групи 
 Біологічних 

 активів 

Код 
рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою 

вартістю 

  
залишок  
на початок 

 року 

Надій- 
шло 

 за рік 
вибуло за рік 

нарахо- 
вано 

 
аморти- 
зації за 
рік 

втрати 
від 
змен- 
шення 
корис- 
ності 

вигоди 
від 

віднов- 
лення 
корис- 
ності 

залишок  
на кінець року 

Залишок 
 На 

 Початок 
 року 

надійш- 
ло за 
рік 

зміни 
вартос- 
ті за рік 

Вибуло 
 за рік 

залишок 
на 

кінець 
року 

  

первіс- 
на 

 
вартість 

Нако- 
пичена  

 
аморти- 
зація 

 

первіс- 
на 

 
вартість 

накопи- 
чена 
аморти- 
зація 

   

первіс- 
на 

 
вартість 

накопи- 
чена 
аморти- 
зація 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Довгострокові 
біологічні 
 активи - 
усього 

1410 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

в тому числі:                 
робоча худоба 1411 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Продуктивна 
 худоба 

1412 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Багаторічні 
 насадження 

1413 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  1414 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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інші 
довгострокові 
біологічні 
активи 

1415 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Поточні 
біологічні  
активи - 
усього 

1420 

0.000 Х 0.000 0.000 Х Х 0.000 0.000 0.000 Х 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  в тому числі:                 
тварини на 
 вирощуванні 
 та відгодівлі 

1421 0.000 Х 0.000 0.000 Х Х 0.000 0.000 0.000 Х 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

біологічні 
активи  в стані 
біологічних  
перетворень 
(крім тварин на 
вирощу-ванні 
та відгодівлі) 

1422 0.000 Х 0.000 0.000 Х Х 0.000 0.000 0.000 Х 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  1423 0.000 Х 0.000 0.000 Х Х 0.000 0.000 0.000 Х 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
інші поточні  
біологічні 
активи 

1424 0.000 Х 0.000 0.000 Х Х 0.000 0.000 0.000 Х 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Разом 1430 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
З рядка 1430 графа 5 і графа 
14 

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)0.000 

 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних 
біологічних 

 

З рядка 1430 графа 6 і графа 
16 

активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок 
надзвичайних подій 

(1432)0.000 

 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені 
законодавством 

 

З рядка 1430 графа 11 і графа 
17 

обмеження права власності (1433)0.000 

 

 


